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Samenvatting 
 
Deze bachelor thesis onderzoekt de motieven die ondernemers hebben om te investeren in 
hun bedrijfspand of bedrijfskavel. De Nederlandse economie steunt voor een groot deel op 
de bedrijvigheid die plaatsvind op bedrijventerreinen. Het is daarom belangrijk dat deze 
bedrijventerreinen in goede staat blijven verkeren. Momenteel is dit niet op alle 
bedrijventerreinen het geval. Bedrijventerreinen verouderen tegenwoordig erg snel. Dit is al 
langer een bekend probleem. Veroudering van bedrijventerreinen is het niet langer voldoen 
aan de huidige eisen van bedrijven gevestigd op het terrein, ten gevolge van technische, 
economische, ruimtelijke en maatschappelijke (juridische) veranderingen (Stec Groep, 2007, 
in: Traa & Knoben, 2009). Vaak komt deze veroudering voort uit het feit dat bedrijven niet 
investeren in hun pand (van Dinteren, 2008). Het is daarom belangrijk om in beeld te krijgen 
wat bedrijven en ondernemers drijft in het doen van investeringen in hun pand. Wanneer 
deze factoren helder zijn kunnen hiermee aanbevelingen worden gedaan voor te ontwikkelen 
beleid ten opzichte van bedrijventerreinen. Momenteel is er nog geen wetenschappelijke 
consensus over het belang van deze factoren. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren 
aan de beschikbare kennis over ondernemers en veroudering en heeft zodoende als doel 
meer inzicht te verkrijgen in de motieven van bedrijven om te investeren in uitbreiding of 
verbouwing van hun pand. 

Om dit doel te bereiken maakt dit onderzoek gebruik van een vergelijkende casestudy. De 
bedrijventerreinen ´De Aam´ te Elst en `Westervoortsedijk´ te Arnhem worden onderzocht. 
Het eerste terrein is een geherstructureerd terrein, het tweede is dat niet. Ten eerste zijn 
interviews gehouden met de woordvoerders van de desbetreffende 
ondernemersverenigingen. Dit omdat de staat en sfeer van het bedrijventerrein waarschijnlijk 
het best bekend is bij de ondernemersvereniging. Verder zijn verschillende ondernemers op 
de beide terreinen op verschillende manieren ondervraagd over hun mening ten opzichte van 
de verschillende factoren. Hieraan voorafgaand is een literatuuronderzoek gedaan.  
Uit dit literatuuronderzoek bleek dat factoren die van invloed zijn op de investeringen van 
ondernemers kunnen worden onderverdeeld in interne en externe factoren. Onder de eerste 
groep vallen locatiefactoren, concurrentie en grondaanbod, samenwerking tussen bedrijven 
en gemeenten en bedrijven onderling en tenslotte overig gemeentelijk beleid. De tweede 
groep bestaat uit productie, beschikbaarheid van financiële middelen, consumentgerichtheid, 
winstmogelijkheden, leeftijd van het bedrijf en tenslotte de veranderingen in de nationale 
werkgelegenheid.  
Na gesprekken met de woordvoerders en ondernemers op de beide terreinen bleken de 
leeftijd van het bedrijf en de verandering in de nationale werkgelegenheid niet van 
toepassing. Verder bleek dat het overig gemeentelijk beleid, zoals mate van bureaucratie, 
instelling van ambtenaren en subsidies, voor veel ondernemers zeer belangrijk was om wel 
of niet te investeren. Wanneer potentiele investeringen gemakkelijk toestemming krijgen en 
weinig bureaucratie ondervinden, zullen er meer investeringen worden gedaan en bij de 
gemeente worden ingediend dan wanneer dit stroef verloopt. Verder was opvallend dat 
productie, die door de woordvoerders als zeer belangrijk was aangemerkt, veel minder 
belangrijk was dan gedacht. Productie is de factor die de meeste investeringen uitlokt, maar 
deze investeringen lijken vaak niet in het pand te gaan zitten, maar in overig kapitaal. 
Consumentgerichtheid bleek uiteindelijk de factor die de meeste investeringen in het 
bedrijfspand uitlokte. Er bestaan echter grote verschillen tussen de mate van 
consumentgerichtheid tussen bedrijven. Daarom is het voor gemeenten belangrijk om hun 
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beleid ten opzichte van het behoud en vernieuwing van bedrijventerreinen toe te spitsen op 
het soort bedrijven wat op het desbetreffende terrein huist. Gemeenten moeten voorkomen 
dat alle terreinen binnen de gemeente onder hetzelfde beleid valt. 
Daarnaast bleek dat bedrijven en ondernemers op niet geherstructureerde terreinen, waar 
leegstand en veroudering was, voorzichtiger waren met investeringen en meer geneigd 
waren te verhuizen. Deze ondernemers verklaarden meer te kijken naar de hoeveelheid 
beschikbare financiële middelen dan ondernemers op geherstructureerde terreinen. Ook 
trokken deze bedrijven zich meer aan van het huidige grondbeleid van gemeenten en 
hadden ze minder vertrouwen in de gemeente en een eventuele samenwerking met deze 
gemeente. Daarom is het voor gemeenten om hun beleid zo vorm te geven dat 
bedrijventerrein in goede staat worden gehouden. Dit voorkomt op de langere termijn veel 
problemen. 
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1. Inleiding 

 
1.1 Projectkader 
 
1.1.1 Huidige situatie 
 
Bedrijventerreinen zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Volgens 
Weterings et al (2008) is ongeveer 32% van de werkgelegenheid binnen Nederland 
gevestigd op bedrijventerreinen en volgens Schenau (2011) zijn 70% van alle maakbedrijven 
die produceren voor de export gevestigd op bedrijventerreinen. De overheid hecht dan ook 
veel waarde aan bedrijventerreinen en ze besteedt dan ook veel aandacht aan het faciliteren 
van deze terreinen. De nationale overheid laat gemeenten zorg dragen voor de terreinen in 
hun gemeenten. Gemeenten zijn de grootste aanbieders van bedrijventerreinen in 
Nederland,  ze geven namelijk zo’n 80% van alle bouwrijpe gronden op bedrijventerreinen uit 
(Louw et, al. 2009). De andere 20% wordt aangeboden door particulieren. 
 
Het Nederlandse beleid voor bedrijventerreinen richt zich er op een groot aanbod van 
gronden beschikbaar te hebben voor uitgifte. Een veronderstelling van het beleid is namelijk 
dat bedrijven de ruimte moeten hebben om zich te kunnen vestigen. Door dit beleid hoopt 
men door middel van het vestigen van nieuwe bedrijven de werkgelegenheid te laten groeien 
en de economie te stimuleren.  Volgens Olden (2010), Segeren et al (2005), en ook van 
Dinteren (2008) en Louw et al (2009) is het bedrijventerreinenbeleid van Nederland 
gebaseerd op de veronderstelling dat de aanleg van bedrijventerreinen een instrument is om 
economische doelstellingen te bewerkstelligen.  
Daarnaast zijn volgens Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen (2009) de grondprijzen 
op bedrijventerreinen laag. Vaak vragen gemeenten uit concurrentieoverwegingen niet de 
marktconforme prijs voor de gronden. Voor bedrijven is dit een positieve omstandigheid 
omdat men op deze manier goedkoop gronden kan kopen, maar dit komt efficiënt 
ruimtegebruik en een goede kwaliteit van bedrijventerreinen natuurlijk niet ten goede (Louw 
et al, 2004). Een ander belangrijk probleem dat tegenwoordig speelt op bedrijventerreinen is 
veroudering. 
 
1.1.2 Veroudering 
 
Veroudering van bedrijventerreinen is het niet langer voldoen aan de huidige eisen van 
bedrijven gevestigd op het terrein, ten gevolge van technische, economische, ruimtelijke en 
maatschappelijke (juridische) veranderingen (Stec Groep, 2007, in: Traa & Knoben, 2009). 
Deze verandering vindt plaats op de privéruimten, maar ook op de openbare ruimte en dus 
ook het terrein in zijn geheel ( Louw et al., 2009). Veroudering van bedrijventerreinen is een 
rap verlopend proces (Milieudefensie, 2008, p.4). In 2006 en 2008 voldeed ongeveer een 
derde van het areaal niet aan de eisen van ondernemers en was dus rijp voor 
herstructurering (VROM, 2006). Dit kwam overeen met ongeveer 30.000 ha. Momenteel is 
ruim de helft hiervan nog niet geherstructureerd (Taskforce Herontwikkeling 
Bedrijventerreinen, 2008). In 2010 is er nog steeds een herstructureringsopgave van meer 
dan 15.000 ha (Koninklijke Vereniging MKB Nederland, 2010). Het aantal bedrijventerreinen 
wat de afgelopen 2 jaar geherstructureerd is, is dus ongeveer gelijk aan het aan verouderde 
terreinen in dezelfde tijd.  Het ontbreken van schaarste op de markt voor bouwrijpe grond op 
bedrijventerreinen is volgens velen een belangrijke oorzaak van veroudering (o.a. 
Milieudefensie, 2008; Needham 2006; Louw et al, 2009). 

Volgens o.a. Olden (2010) is het huidige tekort aan schaarste ontstaan omdat de 
gewenste hoeveelheid beschikbare gronden structureel wordt overschat.  

Dit komt ten eerste omdat gemeenten ramingen maken met behulp van trends uit het 
recente verleden en de assumptie dat de economische groei door zal blijven gaan, of dat de 
economie juist weer aan zal trekken. Dit blijkt zeer vaak onjuist.  
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Ten tweede is dit het geval omdat de onderbouwing en beargumentering van 
bestemmingsplannen vaak niet juist is. Gemeenten kijken hier teveel naar de (te positieve) 
lange termijn. Ze stellen de gronden ‘uit voorzorg’ beschikbaar in plaats van te kijken naar de 
huidige vraag. 
Ten slotte is er geen regionale afstemming. Gemeenten proberen een beter 
vestigingsklimaat te hebben dan de omliggende gemeenten en doen dit met de 
veronderstelling dat voldoende bouwrijpe grond voor bedrijfspanden een vestigingsfactor is 
(Olden, 2010). Men ziet volgens Olden op alle bestuurlijke niveaus voldoende bouwrijpe 
grond als vestigingsfactor. Zo creëren de gemeenten een overaanbod. Volgens Louw et, al 
(2009) reserveren gemeenten vaak alweer nieuwe gronden als de huidige gronden worden 
uitgegeven om zo de voorraad op peil te kunnen houden. Op deze manier hoeven de 
gemeenten potentiële bedrijven niet teleur te stellen omdat ze geen bouwrijpe grond 
voorradig hebben (PBL, 2009). Volgens IBIS, een database van geïnventariseerde 
werklocaties, (in: Olden, 2010) was in 2008 ongeveer 9.300 hectare direct uitgeefbaar. 
Volgens cijfers van Weterings et al, (2008) verhuizen de meeste bedrijven echter binnen de 
regio en een groot deel hiervan zelfs binnen de gemeente. Het beleid veroorzaakt enkel een 
herverdeling van bedrijven binnen de regio, en zal weinig tot geen bedrijven van buiten de 
regio aantrekken.. 

Door dit beleid ontstaat zogenaamde relatieve veroudering. Omdat er een overschot 
aan nieuwe bedrijventerreinen ontstaat en er zodoende gemakkelijk verhuisd kan worden 
komen er in rap tempo nieuwe, moderne, bedrijfslocaties en bedrijfspanden bij. Hierdoor 
worden de bestaande panden relatief minder geschikt. Het gemak waarmee een gloednieuw 
modern pand kan worden gekocht of gebouwd zorgt ervoor dat bedrijven snel willen 
verhuizen. De bestaande locaties zijn technisch nog in orde, echter, deze panden zijn vaak 
toegespitst op een specifieke gebruiker en zijn dus niet aantrekkelijk voor andere bedrijven 
(Louw et al., 2009) Milieudefensie (2007) geeft dit als volgt weer (zie figuur 1). 

 

 
Figuur 1. Vicieuze cirkel bedrijventerreinen 
Bron: Milieudefensie (2007), p. 8. 
 
Volgens Louw et al (2009, p.155) ontstaat relatieve veroudering als veel nieuwe 
bedrijventerreinen aan de voorraad worden toegevoegd.  
 
“Als het areaal dat nieuw op de markt komt, groter is dan de uitbreidingsvraag, zullen 
bedrijven die hun bedrijfsruimte willen aanpassen, doorstromen van bestaande naar nieuwe 
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terreinen en zullen bedrijven die toch een nieuwe vestiging zoeken, het aanbod op 
bestaande bedrijventerreinen overslaan.” (Louw et al., 2009, p.155). 
 
Daar komt nog bij dat een nieuw bedrijventerrein volgens Louw et al meerdere voordelen 
heeft ten opzichte van oudere bedrijventerreinen. Er zijn hier namelijk minder beperkingen 
dan op een bestaand terrein. Een ondernemer kan zo een pand laten bouwen, dat volledig 
naar zijn wensen is ontworpen. Ook is er de mogelijkheid om extra grond te kopen om in de 
toekomst op te kunnen uitbreiden. Op oudere terreinen is deze ruimte vaak niet aanwezig. 
Doordat ondernemers vertrekken naar nieuwe terreinen raken de panden op de bestaande 
terreinen, lang voordat hun fysieke levensduur is verstreken, ongeschikt. Zelfs zo erg, dat er 
op den duur nauwelijks meer vraag naar is. Louw et al (p. 155) stellen ten slotte dat “door 
hun bedrijventerreinenbeleid met een sterk accent op uitbreiding, hebben gemeenten het 
proces van relatieve veroudering op bestaande bedrijventerreinen versterkt.”  
 
Ook de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen benoemt de problematiek van 
overaanbod in één van de vier kernpunten: “te ruim en te goedkoop aanbod van nieuwe 
uitleglocaties (greenfields), die uitnodigen tot een vlucht van de brownfields en nodeloos 
beslag op ruimte in de hand werken” (THB, 2009, p 8). 
Louw et, al (2009) zijn van mening dat gemeenten hun gronden voor te lage prijzen 
aanbieden waardoor er voor bedrijven weinig waarde aan deze grond gaat zitten. Van 
Dinteren (2008) vergelijkt bedrijven zelfs met sprinkhanen die van terrein naar terrein gaan 
(p.1). Als reden hiervoor geeft hij de lage waarde die bedrijven hechten aan hun grond en het 
pand wat erop staat. Deze lage waarde ontstaat door weinige en kleine inversteringen die 
bedrijven hierin steken. Volgens van Dinteren zijn de grondkosten slechts 1,3% van alle 
investeringen die een bedrijf doet. Bedrijfspanden zijn goed voor 16,3%. De rest van de 
investeringen gaan op aan minder vaste kapitaalgoederen zoals machines. Ook Eisner en 
Nadiri stellen dat kosten van kapitaal slechts een kleine rol spelen in het verklaren van 
(historische) bewegingen in investeringen van bedrijven in het buitenland (1968). Het pand 
en de grond lokken op deze manier geen investeringen uit. Hierdoor ontstaat veroudering. 
 
1.1.3. Mogelijke oplossingen 
 
In de literatuur worden twee oplossingsrichtingen onderscheiden in relatie tot het 
verouderingsprobleem. De ene stroming  richt zich op interne factoren, de andere stroming 
op externe factoren. Hier zal in hoofdstuk 2 op worden ingegaan. Ook het beleid van de 
overheid volgt deze assumpties voor een groot deel. Men neemt aan dat een 
herstructureringsproject private investeringen stimuleert en dat het project 
verhuisgeneigdheid terug zal dringen. 
Needham (2006) beargumenteert dat wanneer er een schaarste op de grondmarkt voor 
bedrijventerreinen zou ontstaan, de waarde van bestaande bedrijventerreinen zal stijgen, wat 
de noodzaak voor intensief ruimtegebruik, duurzaam bouwen en goed onderhoud alleen 
maar zal vergroten. Bedrijven zullen op deze manier meer investeren in hun pand omdat de 
kosten voor een verhuizing vele malen groter zullen uitvallen dan nu het geval is. 
Ook Louw et al (2009) onderschrijven de schaarste theorie. Ze bestrijden de gedachte van 
overheden dat door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen nieuwe bedrijven worden 
aangetrokken. De bedrijven die zich vestigen op bedrijventerreinen zijn volgens hen 
voornamelijk bedrijven uit de regio. Wanneer er schaarste is zal deze herverdeling van 
bedrijven niet plaatsvinden. 
Het creëren van schaarste zorgt er volgens Franken (2009) voor dat ondernemers en 
bedrijven meer waarde aan hun locatie zullen hechten en daardoor meer zullen investeren. 
Het creëren van schaarste kan volgens Franken echter ook een negatief effect hebben. 
Franken stelt dat gemeenten die bang zijn om bedrijven ‘nee’ te moeten verkopen voor een 
gedeelte gelijk hebben. Wanneer de schaarste namelijk te groot wordt kan dit de groei van 
de Nederlandse economie beteugelen. 
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De assumptie dat schaarste zal leiden tot investeringen van bedrijven is echter nooit 
uitgebreid empirisch getoetst. In Nederland is maar op zeer weinig plaatsen een relatieve 
schaarste (Olden, 2010). Vandaar is het toetsen van een schaarste in Nederland een 
moeilijke opgave, zeker op grote schaal. 
 
De tweede assumptie, dat publieke investeringen in herstructurering van bedrijventerreinen 
investeringen van private partijen zouden uitlokken, berust impliciet op locatietheorieën. 
Overheden veronderstellen dat ondernemers meer zullen investeren in hun panden en 
kavels wanneer de locatiefactoren van het bedrijventerrein worden verbeterd. 
Locatietheorieën gaan er vanuit dat goede locatiefactoren reeds gevestigde ondernemers 
minder verhuis geneigd maken. Impliciet stellen deze theorieën dat er dus meer zal worden 
geïnvesteerd op de huidige locatie in plaats van een nieuwe locatie.  

Gemeenten, maar ook de nationale overheid, lijken veel waarde aan deze theorie te 
hechten. Zo is het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 (VNG, 2010) grotendeels 
gebaseerd op het herstructureringsbeginsel. Een van de drie pijlers waarop dit convenant 
steunt is “de letterlijke aanblik van de regionale economie: het tegengaan van de 
verrommeling van bedrijventerreinen.” (Interprovinciaal Overleg, n.d.). Om de 
herstructurering te kunnen verwezenlijken zijn meerdere subsidies in het leven geroepen. 
Een belangrijke hiervan is de zogenaamde ‘Topperregeling’ (Algemene Rekenkamer, 2008, 
p. 45). Deze regeling stelt 114 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de herstructurering 
van bedrijventerreinen. Naast deze ‘Topperregeling’ zijn er nog andere 
subsidiemogelijkheden beschikbaar. In totaal stelde de overheid bijna 400 miljoen euro ter 
beschikking in de periode 2004-2008(Algemene Rekenkamer, 2008). Voor de periode 2009-
2013 staat nog eens 400 miljoen ter beschikking. Herstructurering is voor de overheid dus 
een belangrijk instrument om veroudering tegen te gaan. Dit doen gemeenten door in een 
herstructureringsprogramma de locatiefactoren te verbeteren. 

Volgens Gordijn, Renes en Traa (2007) hebben gemeenten de veronderstelling dat 
veroudering van een terrein leidt tot een hogere verhuisgeneigdheid bij bedrijven, waardoor 
investeringen uitblijven. Ze bepleitten dan ook dat er grote budgetten worden vrijgemaakt om 
de herstructureringsopgaven uit te kunnen voeren. Gemeenten steken momenteel al veel 
geld in het opknappen van bedrijventerreinen. Ook Van den Berg (2008) noemt deze 
assumptie. 

Deze assumptie is vaker en uitvoeriger empirisch getoetst en geeft regelmatig 
tegenstrijdige resultaten in relatie tot het belang van locatiefactoren in de 
investeringsbeslissing. Zo zijn van Haveren, Needham en Boekema in 1999 al tot de 
conclusie gekomen dat bedrijven vooral grond aanschaffen om hier bedrijfsprocessen op te 
kunnen uitvoeren. Daarnaast willen ze graag grond waar ze bij economische voorspoed op 
kunnen uitbreiden. Omgevingsfactoren zoals representativiteit, ontsluiting en 
parkeermogelijkheden zijn veel minder belangrijk. De Sociale Partners uit Gelderland 
(SoPaG, 2002) verwoorden het als volgt: “Hoewel ook de bedrijven zelf belang hechten aan 
een blijvend hoge kwaliteit van de bedrijfsomgeving, verdient het aanbeveling deze kwaliteit 
zoveel mogelijk in de openbare ruimte te zoeken.” Bedrijven zelf zijn niet of in veel mindere 
mate geïnteresseerd in kwaliteit van de openbare ruimte van hun eigen bedrijventerrein. De 
SoPaG stelt dat bedrijven vooral willen investeren in ruimte om uit te breiden en hun geld 
liever niet in het opknappen van de openbare ruimte steken en ook herstructurering zal dan 
ook geen geen investeringen van private partijen in de openbare ruimte uitlokken. Bedrijven 
leggen de verantwoordelijkheid dus bij de gemeente. 

 Ook van Steen (1998) concludeert dat bedrijven meer waarde hechten aan hun 
bedrijfsinterne factoren dan aan de factoren buiten hun bedrijf. Echter, van Steen vermeld 
wel dat 67% van de bedrijven in zekere mate ontevreden is over zijn locatie wat betreft de 
omgevingsfactoren. Dit geeft aan dat er wel een zeker belang is voor bedrijven bij een goede 
ruimtelijke kwaliteit. Waar de grens zit waar bedrijven genoegen mee nemen, is echter niet 
duidelijk. 

Tenslotte stelt ook Luesink (2007) dat deze veronderstelling niet juist is. Uit zijn 
onderzoek bleek dat er geen relatie lijkt te zijn tussen private en publieke investeringen. 
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Bedrijven laten zich volgens Luesink niet leiden door investeringen van de gemeente maar 
hechten veel meer waarde aan hun bedrijfsinterne processen. Luesink beargumenteert dat 
publieke investeringen niet meer zijn dan een van de vele factoren die bedrijven alsnog 
kunnen doen besluiten om te investeren, wanneer deze bedrijven al twijfelden of ze zouden 
investeren of niet.  
 
Er zijn ook geluiden te horen die deze assumptie wél ondersteunen. Van den Berg (2008) 
stelt bijvoorbeeld dat vooral kleinere, consumentgerichte bedrijven veel waarde hechten aan 
representativiteit en hier ook in willen investeren. Ook zegt hij dat bedrijven bereid zijn om te 
investeren om de kwaliteit op pijl te houden. Wanneer de locaties echter al kwalitatief slecht 
zijn, is er weinig wil om te investeren in het opknappen van de locatie. Volgens van den Berg 
is het overgrote deel van de bedrijven namelijk wél tevreden over zijn locatie. 

Ook van der Ham (2010) ziet in zijn onderzoek een bereidheid bij ondernemers om 
mee te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. Ondanks het feit dat een groot deel 
van de bedrijven de verantwoordelijkheid bij de gemeente neerlegt is 70,8% bereid om te 
investeren in het eigen pand wanneer de gemeente zou gaan herstructureren en 47,3% is 
bereid om, op welke wijze is nog niet bekend, een bijdrage te leveren aan de openbare 
ruimte. 

 
 

1.2 Doelstelling 
 
Vanuit de wetenschap is geen overeenstemming over de motieven van ondernemers in hun 
panden en wat deze motieven beïnvloedt. De hiervoor genoemde onderzoeken laten sterke 
verschillen zien met locatietheorieën en huidige dominante beleidsassumpties. Onderzoek 
wijst uit dat locatiefactoren voor ondernemers weinig van belang zijn, terwijl gemeenten en 
overheden hier juist zwaar op inzetten. Daarnaast worden deze theorieën voornamelijk 
toegepast op grotere bedrijven en wordt vooral gekeken naar investeringen over langere 
afstanden, en nauwelijks naar investeringen in bestaande bedrijfspanden. Hier zal in 
hoofdstuk 2 verder op worden ingegaan. 
 De andere stroming die motieven probeert te verklaren, de accelerator theorieën, zijn 
voornamelijk getoetst op macro niveau. Hierdoor zijn de lagere schaalniveaus, waaronder 
het schaalniveau waarop de ondernemer zelf opereert, onderbelicht geraakt. Ook hier zal in 
hoofdstuk 2 verder op worden ingegaan.  

 Beide stromingen hebben hun tekortkomingen en geven geen uitsluitsel over 
de juistheid van de assumpties onder het huidige overheidsbeleid. Beleidsassumpties 
moeten moet juist zijn, falend beleid is inefficiënt ook kostbaar, en zeker in deze 
economische tijden moeten gemeenten hun geld goed besteden. Daarom is het belangrijk 
dat er meer inzicht komt in de investeringsmotieven van ondernemers op lokale schaal. Er is 
nog steeds geen duidelijkheid over wat de ondernemer nu daadwerkelijk drijft tot het doen 
van investeringen wanneer hij gevestigd is op een terrein. Met andere woorden, het is nog 
steeds niet duidelijk of de assumpties over investeringsmotieven van ondernemers die ten 
grondslag liggen onder het huidige beleid juist zijn.  

 
Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de motieven van bedrijven 

om te investeren in verbouwing of uitbreiding van hun pand.  
 
In mindere mate zal daarbij ook naar de openbare ruimte worden gekeken. Dit 

onderzoek hoopt triggerfactoren en barrières bloot te leggen die gelden voor bedrijven. Op 
deze manier kan worden aangegeven of er misschien wél een positieve relatie is tussen 
publieke en private investeringen. Wanneer hier blijkt dat, net als in de onderzoeken van van 
der Ham (2010) en van den Berg 208), ondernemers en bedrijven wél bereid zijn om te 
investeren draagt dit bij aan de ondersteuning van het huidige beleid.  
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1.3 Onderzoeksmodel 
 
Aan de hand van het bovenstaande kan het volgende onderzoeksmodel worden opgesteld. 
 

Figuur 2: Onderzoeksmodel 
 
Het onderzoek behelst een bestudering van de motieven voor investeringen van 
ondernemers gevestigd op bedrijventerreinen. Dit zal resulteren in inzicht in de motieven van 
ondernemers om te investeren in hun pand. Hierdoor kunnen de meest relevante factoren 
worden aangewezen en aan de hand van deze resultaten kan op het huidige gemeentelijke 
beleid worden gereflecteerd. De behaviorale locatietheorie, de acceleratortheorie en 
investeringsassumpties geven een set van mogelijke motieven. Met deze motieven zal 
worden geïnventariseerd wanneer ondernemers en bedrijven bereid zijn om te investeren in 
hun huidige bedrijfspand. 
 
1.4. Vraagstelling  
 
Om de bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken zijn de volgende centrale vragen 
opgesteld. Daarbij moet worden vermeld dat de tweede centrale vraag niet is te 
beantwoorden zonder een antwoord op de eerste centrale vraag. 
 
1. Welke factoren beïnvloeden de investeringen van bedrijven en ondernemers in de 
uitbreiding of verbouwing van hun pand, in welke mate en zijn er verschillen tussen 
geherstructureerde en niet geherstructureerde bedrijventerreinen? 
 
2. In welke mate verschillen de motieven om te investeren van de bedrijven met de 
assumpties onder het huidige gemeentelijk beleid? 
 
1.5  Relevantie 
 
In het voorgaande is de relevantie van dit onderzoek naar voren gekomen, namelijk het 
ontbreken van eenduidigheid over de factoren die de beslissingen van ondernemers om te 
investeren beïnvloeden. Het scheppen van duidelijkheid binnen dit onderwerp heeft 
wetenschappelijk en maatschappelijk nut. 
 In de wetenschap zijn de veronderstellingen in de literatuur en onder het beleid nog 
maar beperkt empirisch getoetst. De veronderstellingen van de acceleratortheorieën die 
impliciet wel op investeringen in verbouwingen en uitbreidingen op de bestaande locatie 
ingaan zijn voornamelijk op een hoog schaalniveau getoetst, en niet op een laag niveau. Het 
meest gebruikte schaalniveau van toetsing is in dit geval het macro niveau. Op lokaal 
schaalniveau, of het niveau van het individuele bedrijf,  is zeer weinig onderzoek verricht. 
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Daarnaast kijken locatietheorieën enkel naar de verhuisgeneigdheid van bedrijven en het 
effect van locatiefactoren hierop. Het effect van locatiefactoren op reeds gevestigde 
ondernemers komt nauwelijks aan de orde. Dit terwijl de assumpties onder het 
herstructureringsbeleid hier impliciet op zijn gestoeld. Verder kijken locatietheorieën vooral 
naar grote bedrijven. Dit terwijl kleinere bedrijven een groot deel uitmaken van het totale 
areaal. Ten slotte kijken locatietheorieën naar investeringen over lange afstanden, 
bovenregionaal. Deze drie factoren zijn niet van toepassing wanneer het gaat om het 
bepalen van de motieven van ondernemers om te investeren in hun huidige pand. De 
wetenschappelijke literatuur voorziet nog niet in informatie op een zeer laag schaalniveau. 
Dit onderzoekt tracht op een zeer lage schaal, het schaalniveau waarop het bedrijf zelf 
opereert, de investeringsmotieven van ondernemers bloot te leggen. 
  Ook in maatschappelijk opzicht is dit onderzoek relevant. Zoals al eerder vermeld zijn 
bedrijventerreinen belangrijk voor de Nederlandse economie. Het verouderen van 
bedrijventerreinen zorgt ervoor dat gemeenten zich genoodzaakt voelen om bij te sturen. Dit 
onderzoek tracht inzicht te verkrijgen in de motieven van ondernemers om te investeren in 
hun bedrijfspand om hiermee te kunnen reflecteren of de overheid inzet op de juiste punten. 
Op deze manier wordt duidelijk of het gemeentelijke beleid effect heeft of dat de gemeenten 
hun beleid beter kunnen bijstellen. Dit is zeer belangrijk, gezien de grote bedragen (400 
miljoen) die in herstructurering worden geïnvesteerd. 
 
 
 
  



10 
 

2. Theoretisch kader 
 
In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen twee theoretische stromingen, namelijk 
bedrijfsinterne en bedrijfsexterne factoren die van invloed zijn op het investeringsgedrag van 
ondernemers. Er zijn verschillende theoretische stromingen die aandacht besteden aan 
investeringen van bedrijven in hun panden. Het object van deze stromingen verschilt echter. 
Zo zijn er stromingen die vooral kijken naar de effecten die locatiefactoren uitoefenen op de 
investeringsbeslissingen van ondernemers en stromingen die zich richten op processen die 
zich binnen het bedrijf afspelen,. Hierbij kan gedacht worden aan productie en de 
bedrijfsgrootte. 
  De eerste stroming bekijkt het effect dat gemeentelijk beleid heeft op bedrijven, 
bedrijventerreinen en het gebied daarbuiten in het directe bereik. De tweede stroming richt 
zich op de effecten die omgevingsfactoren, ofwel locatiefactoren, hebben op de 
verhuisgeneigdheid van bedrijven.  Deze twee stromingen vormen samen de bedrijfsexterne 
factoren omdat bedrijven weinig invloed hebben op deze factoren. 
 In de theoretische stromingen van de interne factoren wordt weinig aandacht 
besteedt aan de externe factoren en visa versa (Pellenbarg, 2005). Omdat het doel van dit 
onderzoek het in kaart brengen van de motieven is, is het belangrijk beide groepen mee te 
nemen om zo een compleet beeld te krijgen. Beide sets van factoren worden namelijk geacht 
een effect op de motieven van ondernemers om te investeren te hebben. Welke het 
belangrijkste is of het meest effect heeft is echter nog niet duidelijk.  
 Aan beide sets van factoren zal een theoretische benadering worden gekoppeld en 
de relaties van elke set ten opzichte van het investeringsgedrag van ondernemers zal met 
een pijlenschema worden besproken. Hierna zal een volledig conceptueel model worden 
gegeven. 
 
2.1 Bedrijfsinterne factoren 
 
In de literatuur bevinden zich meerdere theorieën die zich bezighouden met de vraag wat 
investeringen in bedrijfspanden drijft. De twee belangrijkste groepen die uitgaan van de 
factoren die direct verbonden zijn aan het bedrijf, of interne factoren, zijn de neoklassieke 
investeringstheorieën en de accelerator theorieën. De neoklassieke theorie gaat uit van een 
drang van bedrijven naar winst-, productie- of omzetmaximalisatie die zorgt voor 
investeringen. Door te investeren kan een bedrijf meer produceren en zo haar doel 
maximaliseren. Deze theorie voor investeringen is met name ontwikkeld door Jorgenson in 
1963. 

De accelerator gedachte is echter de meest toegepaste theorie om investeringen in 
bedrijfspanden te kunnen verklaren. In het begin van de 20e eeuw hielden wetenschappers 
als Thomas Nixon Carver (1903), Albert Aftalion (1909), Bickerdike (1914) en John Maurice 
Clark (1917) zich bezig met het ontwikkelen van theorieën betreffende investeringsmotieven 
van bedrijven (Newschool, 2011). Nadat Clark in 1917 het model van Aftallion had verbeterd 
ontstond het Aftallion-Clark accelerator model. Dit model is de leidraad geweest voor een 
groot aantal theorieën en onderzoeken. De accelerator opereert, in tegenstelling tot dit 
onderzoek, niét op micro niveau maar richt zich impliciet wel op bouwinvesteringen en is 
daarom toch bruikbaar voor dit onderzoek. 
 
2.1.1 Aftallion-Clark accelerator 
 
De Aftallion-Clark Accelerator gaat ervan uit dat wanneer er een verandering plaatsvind in de 
vraag naar een product of dienst van een bedrijf, het betreffende bedrijf twee keuzes heeft. 
Dit is ten eerste de prijs aanpassen zodat de vraag weer afneemt en het vraag en aanbod 
weer op een gelijke hoogte komen. De tweede mogelijke keuze is het aanpassen van de 
productiecapaciteit (Clark, 1917). Hiervoor moet worden geïnvesteerd. Deze investering kan 
worden gedaan in alle soorten productiefactoren maar in dit onderzoek is dat het investeren 
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in een (nieuw) pand om hier de verwachtte groei van de productie te kunnen onderbrengen 
(Newschool, 2010). 
 De accelerator modellen gaan ervan uit dat een verandering in de productie van een 
bedrijf de beste indicator is om investeringen te voorspellen en verklaren. Volgens Tsolacos 
(1995) staat het gewenste volume aan ruimte in bedrijfsgebouwen in een directe relatie met 
de output van producten of diensten van bedrijven, oftewel de productie. Veranderingen in 
het huidige voorraadvolume zijn het gevolg van veranderingen in de output. Dit wil zeggen 
dat wanneer de gewenste productie van goederen toeneemt er productiecapaciteit moet 
worden geschapen. Ondernemers zullen investeren in de huidige of een nieuwe locatie om 
dit te bereiken. Vele wetenschappers zijn van mening dat de output van goederen en 
diensten het belangrijkste element is in de gewenste hoeveelheid van nieuwe 
bedrijvenspanden. Clark (1979) zegt hier bijvoorbeeld over “Output is clearly the primary 
determinant of non-residental fixed investment”.  Verder stellen Nicholson en Tebbutt (1979) 
ook dat: “Industrial output is the principal determinant of new orders”. Ook Wheaton en Torto 
(1990) stellen dat de output van producten en diensten een groot effect hebben op de 
gewenste voorraad van bedrijfspanden. 
 
2.1.2 Andere interne factoren 
 
Er zijn ook andere factoren die invloed hebben op het investeringsgedrag van ondernemers. 
Agarwala en Goodson (1969) stellen dat de aanwezigheid van financiële middelen een 
belangrijkere determinant vormen voor de vraag naar panden. Ook Clark (1979) zelf erkend 
dat financiële middelen een belangrijke factor vormen. Bernake (1973) beargumenteert dat 
huurhoogte en prijzen van panden weinig effect hebben op het investeringsgedrag van 
bedrijven. Van Dinteren (2008) stelt dat dit ook in Nederland het geval is. Een factor die wel 
van belang is, is dat bedrijven financieel veilig kunnen investeren en dat er door de 
investering wel winst te behalen moet zijn. Wanneer een van deze factoren afwezig is zal 
een investering zeer risicovol zijn. 
Verder is de groei van de werkgelegenheid een belangrijke indicator voor investeringen. Ook 
de veranderingen in het bruto binnenlands product is een indicator om investeringen te 
kunnen verklaren (Tsolacos, 1995). Daarnaast geeft Tsolacos nog aan dat de leeftijd van 
een bedrijf mee zal spelen met de investeringsmotieven. Een ouder bedrijf zal meer moeten 
investeren om verval van het bedrijf en het pand tegen te gaan. 
Ook van den Berg (2008) geeft een aantal mogelijke factoren die aan het investeringsgedrag 
zouden kunnen bijdragen. Ten eerste neemt van den Berg, in tegenstelling tot Tsolacos, aan 
dat hoe ouder het bedrijf, hoe minder ze zal investeren. Jonge bedrijven moeten veel 
investeren in nieuw kapitaal en een juiste locatie. Wanneer bedrijven ouder worden, en zich 
meer settelen op een terrein zullen ze minder geneigd zijn om investeringen te doen. Ze 
hebben immers alles wat ze nodig hebben. 

Ten tweede stelt van den Berg dat hoe meer consumentgericht een bedrijf is, hoe 
meer ze zal investeren in de representativiteit van haar pand en de omgeving van dit pand. 
Consumentgerichte bedrijven zullen zo ook eerder geneigd zijn om te investeren in hun pand 
en de openbare ruimte dan bedrijven die dat niet zijn. 
  
De bovenstaande relaties kunnen worden samengevat in de volgende figuur. Dit figuur geeft 
de relaties tussen de mogelijke factoren en de investeringen van bedrijven in hun pand weer. 
Dit figuur is een onderdeel van het conceptueel model, gegeven in paragraaf 2.3. 
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Figuur 3: Bedrijfsinterne factoren 
 
 
2.2 Bedrijfsexterne factoren 
 
Zoals er theorieën zijn die de bedrijfsinterne factoren bespreken, zijn er ook theorieën die de 
nadruk leggen op de factoren in de omgeving van het bedrijf. De belangrijkste theorieën in dit 
geval zijn de locatie theorieën. De locatietheorie kent meerdere varianten namelijk, de 
klassieke locatie-theorie, de neoklassieke locatietheorie, de behaviorale locatietheorie en 
strategisch ruimtelijke gedragsbenaderingen (van Steenwijk, 2010). 
 De klassieke locatietheorie heeft minimalisatie van kosten als centraal concept. Deze 
kostenbenadering gaat vooral in op transport (Louw et al, 2009). Deze theorie gaat er vanuit 
dat bedrijven volledig geïnformeerd zijn over de markt en daarop de locatie kiezen waar zij 
het minste kosten zullen maken.   
 De neoklassieke locatietheorie gaat verder waar de klassieke theorie stopt. Ze gaat 
er vanuit dat bedrijven niet enkel uitgaan van kostenminimalisatie. Ook mogelijke 
opbrengsten en schaalvoordelen worden meegenomen. Daarnaast is er meer aandacht voor 
de markt (Atzema, 2002). 
 De strategisch ruimtelijke gedragsbenaderingen gaan niet in op individuele 
ondernemers met slechts één vestiging, maar op bedrijven die meerdere vestingen hebben. 
Hierdoor zullen deze bedrijven strategische posities kiezen. Bij de strategische  
keuzebenaderingen is de mogelijkheid om een deel van de productie van goederen of 
diensten in het buitenland te laten plaatsvinden. De belangrijkste reden om de productie naar 
het buitenland te verplaatsen zijn kostenreductie of het aanboren van een nieuwe markt (Van 
der Beek, 1999, p. 29). Het aanboren van nieuwe markten hoeft niet noodzakelijk in het 
buitenland plaats te vinden.  
 De behaviorale locatietheorie is de meest recente locatietheorie die zich richt op 
individuele bedrijven. De behaviorale locatietheorie is in vele opzicht tegenovergesteld aan 
zijn voorgangers. In de tweede helft van de 20e eeuw kwamen deze theorieën op. Ze gaven 
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een tegengeluid aan de klassieke theorieën en gebruikten vele nieuwe inzichten vanuit de 
psychologie. Onder andere Lindblom (1959) en  Cyert & March (1963) zijn de grondleggers 
van deze theorieën.  
 Een belangrijk element van de behaviorale locatietheorie is de ‘mental map’. Deze 
mental map is het beeld dat een ondernemer vormt van de potentiele locatie. Een mental 
map is vaak bij grote groepen ongeveer hetzelfde, waardoor een stereotype beeld kan 
ontstaan. Hierdoor ontstaat het imago van een gebied. Een mental map is echter geen 
imago. Een imago is breder dan een mental map, die enkel ingaat op de ruimtelijke aspecten 
(Pellenbarg, 1991). 
In dit onderzoek wordt gekozen voor de behaviorale locatietheorie als sturende 
locatietheorie. Waar in andere onderzoeken en locatietheorieën grotere objecten zoals hele 
bedrijventerreinen, verenigingen of bedrijfstakken centraal staan, staat in de behaviorale 
locatietheorie de ondernemer centraal. De doelstelling van dit onderzoek vraagt om een zeer 
laag schaalniveau. De behaviorale locatietheorie is hiervoor uitermate geschikt. Daarnaast is 
deze theorie vanwege de aanname dat ondernemers irrationeel zijn en niet over alle mogelijk 
informatie kunnen beschikken het meest realistisch van de voor handen zijnde 
locatietheorieën.  
Zoals gezegd verschilt de behaviorale theorie van zijn voorgangers. Ten eerste gaat deze 
theorie niet uit van volledige informatie en volledige rationaliteit maar van beperkte informatie 
en besluitvorming van ondernemers. Zoals eerder vermeld kiezen ondernemers hun locatie 
aan de hand van een aantal zaken. Deze zaken zijn persoonlijke aspiraties, sociale relaties, 
culturele kwesties en het imago van de mogelijke vestigingsplaats. Met deze kwesties in het 
achterhoofd kiest een ondernemer een locatie (Atzema et al, 2002). Een ondernemer kan 
daarbij ook worden gestuurd door meningen en beeldvorming van anderen. 

 
2.2.1 Locatiefactoren 
 
Wanneer een ondernemer op zoek is naar een (nieuwe) plek om zich met zijn bedrijf te 
vestigen, zal hij in dit zoekproces gestuurd worden door de kenmerken van de 
bedrijfsstructuur en de eigen voorkeuren ten aanzien van de leef- en werkomgeving 
(Elbersen, Jokovi & Overbeek, 1999), oftewel, locatiefactoren. Over deze factoren zijn 
meerdere theorieën ontwikkeld, klassieke locatie theorieën, behaviorale locatie theorieën, 
enz. (Louw et al., 2009). De kern van deze theorieën is dat personen, ondernemers, waarde 
hechten aan bepaalde facetten van de omgeving waardoor het gebied wel of niet 
aantrekkelijk wordt. 
De locatietheorieën zelf noemen geen locatiefactoren die van belang zijn voor de 
vestigingsbeslissing (Louw et al, 2009) en dus geven deze theorieën weinig 
aanknopingspunten voor een lokale aanpak. Volgens Louw et al geven ze echter wel “inzicht 
in de locatiekwaliteiten die nodig zijn om bedrijven goed te laten functioneren” (p. 39). 
Onderzoek van verschillende instanties toont echter een aantal factoren die van belang zijn 
als locatiefactor. Een van deze onderzoeken, dat van B&A Groep uit 1998 (uit Louw et al, 
2009), geeft voor de vier grootste sectoren, industrie, verkeer en vervoer, handel en 
diensten, de belangrijkste locatiefactoren weer. 
 Daarnaast stellen Louw et al dat ook de beschikbaarheid van bouwgrond, gunstige 
bouw- en gebruiksmogelijkheden en rechtszekerheid belangrijke locatiefactoren zijn. 
 
 
Belangrijk
heid 

Industrie Handel Verkeer en vervoer Diensten 

1 Bereikbaarheid weg Bereikbaarheid weg Bereikbaarheid weg Parkeren 

2 Laden en lossen Laden en lossen Parkeren Bereikbaarheid weg 

3 Parkeren Parkeren Laden en lossen Personeel 

4 Personeel gebouw Telecom-
voorzieningen 

Gebouw 
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5 Gebouw Telecom-voorzieningen Personeel Telecom-
voorzieningen 

6 Telecom-
voorzieningen 

Personeel Gebouw Representativiteit 
omgeving 

7 Huur -/grondprijs Huur -/grondprijs Huur -/grondprijs Bereikbaarheid OV 
8 Uitbreidings- 

mogelijkheden 
Representativiteit 
omgeving 

Telecomvoorzieningen Landschappelijke 
kwaliteit omgeving 

9 Representativiteit 
omgeving 

Uitbreidings- 
mogelijkheden 

Uitbreidings- 
mogelijkheden 

Uitbreidings- 
mogelijkheden 

10 Bereikbaarheid OV Bereikbaarheid OV   

 Tabel 1: De belangrijkste locatiefactoren in rangorde naar industriele sector 
  Bron: B&A Groep, 1998, p.86 in Louw et al, 2009, p. 41. 
 
Ook Hospers, de Vries en Hoogeland (2008) gaan in hun onderzoek in op locatiefactoren. Ze 
stellen dat lokale factoren steeds belangrijker zijn geworden ten opzichte van locatiefactoren 
op nationaal niveau. Voor kleinere regionale bedrijven gold dit al. Het onderzoek van Koch et 
al. (2000, In: Hospers, de Vries en Hoogeland, 2008.) toont het verschil in belang van 
verschillende locatiefactoren, zie figuur 3. Opvallend is het grote aandeel van de 
pandeigenschappen. Hier is te zien dat ondernemers dit zeer belangrijk vinden. Echter, 
volgens Louw et al (2009), zijn de overige factoren deels verantwoordelijk voor de 
investeringen in dit pand. 

 
Figuur 4: De belangrijkste locatiefactoren in rangorde op lokale schaal. 
Bron: Koch et al. (2000) In: Hospers, De Vries & Hoogeland, 2008, p. 15. 
 
Ook Pellenbarg (2006) geeft een aantal dominante locatiefactoren. Volgens hem zijn de 
volgende factoren van belang. 
 - kennis en techniek;  
 - woon- en leefklimaat;  
 - milieuoverwegingen  
 - overheidsregulering;  
 - image en representativiteit.    
 
Volgens Van Steen (1994) heeft de tevredenheid van een bedrijf met zijn locatie, en dus met 
de locatiefactoren, invloed op de investeringen die bedrijven doen in hun pand. Tussen deze 
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twee factoren zit een negatief verband. Bedrijven zullen minder (snel) investeren wanneer ze 
niet tevreden zijn over de omgeving. Hij verwoordt dit op de volgende wijze (p.52): 
 
 “Voor de ontevreden bedrijven geldt derhalve, dat de relatieve afname van hun ruimtelijke 
investeringen samenhangt met de (ontstane?) ontevredenheid over de huidige 
vestigingslocatie. Opnieuw kan worden geconstateerd, dat ontevredenheid met of 
ongeschiktheid van de huidige vestigingsplaats het relatieve belang van de ruimtelijke 
investeringen in de totale investeringsportefeuille doet afnemen, omdat bedrijven geneigd 
zijn zich minder sterk vast te leggen op de huidige investerings- c.q. vestigingslocatie.” 
 
2.2.2 Invloed van de overheid 
 
Van den Berg (2008) draagt naast de hierboven genoemde assumpties nog een aantal 
andere assumpties aan. Een hiervan is dat het betrekken van private partijen bij het 
herstructureringsproces of het gevoerde beleid op het terrein investeringen in de hand zal 
werken (van den Berg, 2008). Men gaat er van uit dat bedrijven zich op deze manier meer 
verbonden voelen met hun terrein en zo bereid zijn om te investeren in dit terrein. 

Een andere assumptie betreft schaarste. De assumptie dat gemeenten door 
onderlinge concurrentie een overaanbod van grond met weinig waarde creëren is 
tegenwoordig maatschappelijk algemeen geaccepteerd. Doordat deze grond voor bedrijven 
van weinig waarde is zal men minder geneigd zijn om te investeren. 
 De laatste pijl, de pijl van investeringen van private partijen naar de ruimtelijke 
kwaliteit van de openbare ruimte, is gestippeld. Dit wil aangeven dat dit effect waarschijnlijk 
zeer gering is en voor dit onderzoek minder relevant. Ze is echter wel van belang in het 
maatschappelijke debat en is het waard om te worden vermeld. In sommige gevallen zijn 
bedrijven bereid om bij te dragen aan de verbetering van de openbare ruimte naast de 
investeringen die ze eventueel doen in hun eigen pand. Deze relatie is aanwezig maar 
behoeft meer onderzoek.  

Om de veroudering van bedrijventerreinen tegen te gaan proberen gemeenten de 
locatiefactoren van de verouderde terreinen weer te verbeteren. Hiervoor zetten gemeenten 
zoals gezegd in op herstructurering. Hiervoor is het convenant bedrijventerreinen opgesteld 
waarin een nationaal beleid wordt uitgestippeld om bedrijventerreinen te kunnen 
herstructureren. Deze herstructurering richt zich op het verbeteren van de ruimtelijke 
aspecten van bedrijventerreinen 

Gemeenten veronderstellen ook dat al gevestigde bedrijven hierdoor positief worden 
beïnvloed en daardoor gaan investeren. Herstructurering is volgens Louw, Needham, Olden 
en Pen (2009) een éénmalige investering die vooral betrekking heeft op het opknappen en 
verbeteren van de openbare ruimte. Het doel van een herstructureringsproject is, zoals al 
eerder genoemd, het stimuleren van private investeringen en het terugdringen van 
verhuisgeneigdheid van op het terrein gevestigde bedrijven. De assumptie van gemeenten is 
dat bedrijven over de streep worden getrokken om de ruimtelijke kwaliteit van hun eigen 
pand en/of kavel te vergroten. Deze redenatie is ook terug te vinden in figuur 4, welke ook 
een onderdeel is van het conceptueel model in paragraaf 2.3. Gezegd kan worden dat 
herstructurering ook valt onder gemeentelijk beleid. Omdat herstructurering ook vooral een 
zaak is van de provincie en de nationale overheid, valt herstructurering in het conceptuele 
model niet onder het kopje ‘gemeentelijk’.  
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Figuur 5: Bedrijfsexterne factoren 
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2.3 Conceptueel model 
 
Investeringen van bedrijven in hun bedrijfspand kunnen worden beïnvloed. Dit is te zien in 
het conceptuele model, samengesteld uit de modellen per stroming. 
Dit kan gebeuren door bedrijfsinterne en –externe factoren. Gemeenten proberen door 
middel van hun beleid de locatiefactoren positief te beïnvloeden, zei het dat de ene factor 
intensiever wordt ingezet dan de ander. De interne factoren beïnvloeden het 
investeringsgedrag van ondernemers van binnenuit. De factoren in het groen stellen de 
interne factoren voor. De rode de externe en de blauwe de gemeentelijke factoren. Deze 
laatste twee groepen overlappen. De gemeentelijke factoren zijn namelijk ook allen externe 
factoren. Een groter formaat van het conceptueel model is te vinden in bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Conceptueel model 
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3 Onderzoekstechnisch ontwerp 
 
3.1 Onderzoeksstrategie 
 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om gebruik te maken van een hiërarchische casestudy 
als onderzoeksstrategie. Dit vanwege het karakter van dit onderzoek, namelijk diepgaand, 
kwalitatief en empirisch gericht. Verschuren en Doorewaard (2005) stellen dat de beste 
onderzoeksstrategie voortvloeit uit een drietal keuzes. Deze keuzes noemen Verschuren en 
Doorewaard ‘kernbeslissingen’. Er dient volgens hen een keuze te worden gemaakt uit 
breedte en diepgang, kwalitatief en kwantitatief onderzoek en tenslotte empirisch of 
bureauonderzoek. 
 De eerste keus die moet worden gemaakt is diepgang versus breedte. Dit onderzoek 
heeft als doel de motieven die ondernemers hebben om te investeren bloot te leggen. Met 
andere woorden, welke factoren zijn het meest bepalend in investeringsgedrag van 
ondernemers op bedrijventerreinen. De doelstelling impliceert een diepgaand onderzoek. 
Daarnaast zijn motieven persoonlijke redenen voor een ondernemer om tot zijn keuze te 
komen. De verwachting is dat deze motieven niet eenvoudig bloot te leggen en te herkennen 
zijn. Wanneer men per ondernemer minder tijd uit zou trekken maar meer ondernemers zou 
onderzoeken, is de kans groot dat niet alle gewenste informatie boven komt. Uit het 
voorgaande is af te leiden dat dit onderzoek ingaat op ‘diepte’. 
  
De tweede keuze die Verschuren en Doorwaard voorleggen is de keuze tussen kwalitatief en 
kwantitatief rapporteren. De ene ondernemer zal meer belang hechten aan de ene factor dan 
de andere ondernemer.  Dit onderzoek werkt dus met zeer subjectieve data. De interpretatie 
van de antwoorden van de ondernemers is een zeer belangrijke stap in dit onderzoek. Het is 
dan ook geen verassing dat de tweede keuze ‘kwalitatief’ zal zijn. 
 
De derde en laatste vraag gesteld door Verschuren en Doorewaard is de keuze tussen 
empirisch onderzoek en bureauonderzoek. Bij de eerste variant gaat de onderzoeker 
persoonlijk het veld in om data te verzamelen. De tweede variant richt zich op het destilleren 
van informatie uit literatuur en het gebruik van data die anderen hebben aangedragen.  
 De informatie die moet worden verkregen komt van de ondernemers zelf. De 
informatie komt uit het veld. Het is belangrijk om als onderzoeker dicht op het 
onderzoeksobject te staan wanneer men motieven bloot wil leggen. De informatie zal moeten 
worden verkregen van de ondernemers. Wanneer de afstand te groot is kan er eenvoudig 
informatie worden gemist. De afstand tot de onderzoeksobjecten is tijdens een 
bureauonderzoek zeer groot. De onderzoeker werkt hier letterlijk vanaf zijn bureau en zal op 
deze manier weinig binding krijgen met zijn onderzoeksobjecten. Om motieven te kunnen 
ontdekken is het echter belangrijk om wel een binding te krijgen met de onderzoeksobjecten. 
 Ondanks dat een deel van het onderzoek berust op data die door anderen is 
aangedragen, zal het overgrote deel van deze data empirisch worden verkregen. Dit 
onderzoek zal dus een zeer sterk empirisch karakter krijgen.  
 
De casestudy, die is gekozen voor dit onderzoek, voorziet in een gedetailleerde analyse van 
het onderwerp, een diepgaand onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 2005). De casestudy 
kiest enkele onderzoeksobjecten die nauwkeurig zullen worden gevolgd en geanalyseerd. 
Doordat de casestudy in de diepte gaat is er weinig ruimte (en tijd) voor een groot aantal 
onderzoeksobjecten. De casestudy beperkt zich tot een klein aantal objecten die uitgebreid 
worden onderzocht. Dit gebeurt op een arbeidsintensieve manier. De objecten zullen moeten 
worden opgezocht op locatie en ter plekke diepgaand aan een analyse worden 
onderworpen.  
 Verschuren en Doorewaard (2005) geven meerdere varianten van de casestudy. Ten 
eerste is er de scheiding tussen de enkelvoudige en de vergelijkende casestudy. In de 
enkelvoudige casestudy wordt slechts één case diepgaand bestudeerd en geanalyseerd. 
Binnen deze variant kan ervoor gekozen worden om meerdere elementen van dezelfde case 
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als een losse casus te beschouwen om zo een goed beeld van de casus als geheel te 
verkrijgen.  
 Naast de enkelvoudige casestudy wordt de vergelijkende casestudy gegeven. Deze 
variant bestudeert niet één case afzonderlijk, maar verschillende cases in onderlinge 
vergelijking (Verschuren en Doorewaard, 2005). Hierbij worden twee sub varianten gegeven, 
de hiërarchische en de sequentiële variant. 
 De sequentiële variant begint met één case die diepgaand word geanalyseerd. Aan 
de hand van de resultaten van deze analyse wordt een tweede case gekozen die “in 
vergelijking met de resultaten van de eerste case wordt bestudeerd” (Verschuren & 
Doorewaard, 2005, p. 173) 
 De tweede variant, en direct ook de voor dit onderzoek gekozen variant, is de 
hiërarchische methode. Ook hierbij wordt het onderzoek in twee fasen uitgevoerd, echter, 
hier worden twee afzonderlijke cases gekozen die als zijnde een losstaande casestudy 
worden onderzocht. Deze variant is ook te zien als een serie van enkelvoudige casestudies. 
Hierna worden de resultaten van de losse cases met elkaar vergeleken en geanalyseerd. 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de hiërarchische methode. Om in een 
onderzoek op een lage schaal, die zich richt op de ondernemer zelf, betrouwbaarheid te 
behouden en toevalligheden uit te sluiten, is het verstandig te werken met meerdere cases. 
Er wordt niet gekozen voor de sequentiële variant omdat toevalligheden in case 1 de 
resultaten van case 2 zouden kunnen beïnvloeden. Met de hiërarchische methode zullen 
verschillen tussen de twee terreinen beter zichtbaar worden.  
 
3.2 Onderzoeksmethoden 
 
In dit onderzoek is gekozen om te werken met semi-gestructureerde interviews die worden 
afgenomen bij de ondernemers. Dit omdat investeringen gevoelige onderwerpen kunnen zijn 
en ondernemers zijn waarschijnlijk niet heel enthousiast om hier over te vertellen. Aan de 
hand van een semi-gestructureerd interview kan de ondernemer gestuurd worden om te 
vertellen over zijn investeringen zonder vrijheid van spreken te verliezen. Dit kan het beste 
face-to-face worden gedaan. Wanneer bijvoorbeeld een telefonisch interview zou 
plaatsvinden voelen ondernemers misschien minder druk om alle informatie prijs te geven. 
Daarnaast mist de onderzoeker bij een niet-face-to-face gesprek de lichaamstaal van de 
ondernemer, welke ook veel prijs kan geven. Verder zorgt het semi-gestructureerde interview 
ervoor dat de ondernemer zelf veel aan het woord kan komen, vrij is om te spreken. Dit zorgt 
ervoor dat het makkelijk is bij te kunnen sturen wanneer het gesprek een interessante 
wending krijgt en om ervoor te zorgen dat er tijdens het interview ruimte is voor nieuwe 
wendingen. Dit zorgt ervoor dat er tijdens het afnemen van de interviews ruimte is voor 
nieuwe inzichten. Tegelijkertijd zorgt de structurering van het gesprek wel voor een leidraad 
voor het gesprek zodat te ver afdwalen minder snel zal gebeuren. 
 Verder is een semi-gestructureerd interview theorie gedreven, en hypothese gestuurd 
(Flick, 2009). In dit onderzoek past dat zeer goed. Dit onderzoek tracht de motieven van 
ondernemers bloot te leggen om zo de veronderstellingen uit de verschillende theoretische 
stromingen die investeringen trachten te verklaren te kunnen toetsen. 
 Naast interviews zullen er enquêtes worden afgenomen bij een aantal ondernemers 
op het bedrijventerrein. Deze enquêtes zijn in principe schriftelijk, maar ze kunnen ook 
mondeling worden afgenomen, omdat ze met open vragen werken. De enquêtes met open 
vragen zullen ingaan op de verschillende factoren zoals die zijn bepaald aan de hand van 
het theoretisch kader. Deze enquêtes zullen informatie die in de interviews is verzameld 
verbreden. Deze interview worden zoveel mogelijk terplekke afgenomen, maar dit kan ook 
indirect gedaan worden. 
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3.3 Onderzoeksmateriaal 
 
3.3.1 Selectiecriteria 
Dit onderzoek gaat uit van een hiërarchische casestudy. Vanwege het tijdsbestek zullen 
twee bedrijventerreinen worden onderzocht. Per bedrijventerrein wordt een betrokken 
bestuurder van de plaatselijke ondernemersvereniging geïnterviewd. Daarnaast zal een 
aantal ondernemers worden geënquêteerd. De selectie van de bedrijventerreinen heeft 
plaatsgevonden aan de hand van een aantal criteria namelijk: 

• Terrein A moet geherstructureerd zijn, terrein B niet. 
• Op het terrein moeten kleine tot middelgrote bedrijven zijn gevestigd, het liefst 

met slechts één vestiging. 
• Beide terreinen moeten in zekere mate in aanmerking kunnen komen voor 

herstructurering volgens de criteria van het PBL. 
• De terreinen moeten in regio Arnhem-Nijmegen liggen. 
• Op beide terreinen moet een ondernemersvereniging aanwezig zijn. 

 
 Het feit dat er een geherstructureerd en een niet geherstructureerd terrein worden 
onderzocht volgt vanuit de wens om zo diep mogelijk op het onderwerp in te gaan. Wanneer 
de geselecteerde onderzoeksobjecten hierin van elkaar verschillen, kunnen verschillen 
tussen deze twee groepen duidelijk worden. Ondernemers op geherstructureerde 
bedrijventerreinen hechten mogelijk meer waarde aan bepaalde factoren die hun motieven 
om te investeren beïnvloeden dan ondernemers die op een niet geherstructureerd terrein 
gevestigd zijn. De gekozen terreinen dienen wat betreft alle andere factoren zoveel mogelijk 
vergelijkbaar te zijn, om zo overige factoren die een effect hebben op investeringen in 
bedrijfspanden uit te sluiten. 
 Dit onderzoek richt zich op de kleinere tot middelgrote bedrijven. Dit heeft meerdere 
redenen. Ten eerste is dit omdat in dit onderzoek wordt aangenomen dat kleinere bedrijven 
meer gebonden zijn aan de omgeving en het management dichter bij de vestiging staat. Op 
deze manier is het eenvoudiger om de personen te spreken die daadwerkelijk over de 
investeringen gaan. Ten tweede komt men zo makkelijker in aanraking met ondernemers die 
graag op hun huidige locatie willen blijven, ze zijn niet footloose. Ze werken met producten of 
diensten die niet makkelijk ergens anders kunnen worden geproduceerd, zeker niet in een 
andere regio. Verder heeft het bedrijf zijn klanten in deze omgeving zitten en zijn klanten 
kennen hem ook. Door te verhuizen loopt hij kans deze klanten te verliezen. 
  

Het Planbureau van de Leefomgeving heeft in 2009 een aantal factoren benoemd die 
meespelen bij het besluit of een terrein in aanmerking komt voor herstructurering of niet. 
Deze factoren zijn verdeeld in de categorieën ‘terrein’, ‘bereikbaarheid’ en ‘omgeving’. Onder 
de categorie terrein vallen leeftijd, werkgelegenheidssamenstelling, bruto-nettoverhouding, 
aandeel van grote bedrijven en omvang. Bereikbaarheid gaat in op de ligging van het terrein 
ten opzichte van snelwegen, stations, spoorlijnen en andere infrastructuur. Tenslotte zijn 
ligging ten opzichte van agglomeraties, omsluiting door stedelijke functies en ligging nabij 
water factoren die een rol spelen onder ligging.  

 
 De terreinen moeten daarnaast in de regio Arnhem-Nijmegen liggen omdat dit ervoor 
zorgt dat regionale verschillen geen rol spelen in de eventuele verschillen in de analyse van 
de bedrijventerreinen. Deze verschillen zijn volgens het PBL (2009) wel degelijk aanwezig. 
Daarnaast wil dit onderzoek ingaan op een lage, lokale schaal, daar waar andere 
onderzoeken een hogere schaal hebben gehanteerd. Verder vindt zoals eerder genoemd het 
merendeel van de verhuizingen en investeringen plaats binnen de regio. 
 Een ondernemersvereniging is een vereiste omdat het zonder een dergelijke 
organisatie het zeer lastig is om contact te leggen met de ondernemers.. Dit criteria is enkel 
om praktische redenen opgenomen. Via de ondernemersvereniging is het mogelijk om een 
inventarisatie te krijgen welke ondernemers onlangs hebben geïnvesteerd in hun pand. 
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 De leeftijd van de bedrijventerreinen is geen zwaarwegende factor, maar moet, om 
grote verschillen die worden veroorzaakt door een verschil in leeftijd te voorkomen, wel 
ongeveer gelijk zijn. Volgens het PBL (2009) heeft een oud terrein namelijk meer kans op 
herstructurering dan een jonger terrein. Daarbij moet worden vermeld dat beide terreinen niet 
te nieuw mogen zijn. Nieuwe terreinen zullen volgens het PBL minder snel moeten worden 
geherstructureerd. 
 Tenslotte dienen de overige factoren zoveel mogelijk gelijk te zijn. Onder andere de 
soorten infrastructuur en ontsluiting, de grootte van het terrein, de ligging t.o.v. grotere 
agglomeraties en het soort terrein moet min of meer vergelijkbaar zijn. 
 
Aan de hand van deze criteria zijn twee bedrijventerreinen uitgekozen, namelijk de 
geherstructureerde locatie Westervoortsedijk in Arnhem en de niet geherstructureerde 
locatie De Aam nabij Elst. Beide terreinen voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. 
 
3.3.2 Westervoortsedijk  
 

 
Figuur 6: Sattelietfoto ‘Westervoortsedijk’ 
 
Het eerste bedrijventerrein wat is gekozen voor dit onderzoek is Westervoortsedijk te 
Arnhem. Het terrein ligt ten zuidoosten van het centrum van Arnhem. Het is gevestigd vlak 
langs de Nederrijn. Op het terrein zijn momenteel 110 bedrijven gevestigd. Deze bedrijven 
zijn zeer divers en variëren van kleine eenmanszaken tot grote bedrijven met een hoog 
milieurisico.  Het terrein heeft een netto oppervlak van 55,4 ha.  De ontsluiting van het terrein 
mondt uit op de N325, een grote regionale weg. Ook is er een spoorwegvoorziening 
aanwezig. Het terrein ligt verder tegen de stad aangeplakt. 
De eerste ontwikkeling in de regio begon in 1920. Er werd gestart met het ophogen van het 
hele gebied ten zuiden van Arnhem. Men ontwikkelde eerste de westkant van het gebied. 
Het gebied wat tegenwoordig Westervoortsedijk heet, werd pas na de oorlog ontwikkeld en 
werd waarschijnlijk in de jaren 50 afgerond. 
Op het moment dat dit onderzoek werd uitgevoerd werd het terrein nog niet 
geherstructureerd, al was hier al wel opdracht toe gegeven. Momenteel is men begonnen 
met het hestructureren van het terrein. Er is tenslotte geen parkmanagement aanwezig op 
het terrein. 
 
3.3.3 De Aam 
 
Het tweede terrein is bedrijventerrein ‘De Aam’ te Elst. Dit bedrijventerrein is het grootste 
bedrijventerrein van Elst. Elst is een plaats tussen Arnhem en Nijmegen in. Het 
bedrijventerrein zelf ligt ten zuidoosten van Elst. Op het terrein zijn 107 bedrijven gevestigd 
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en de netto oppervlakte van het terrein is 57,4 ha. Qua aansluiting is het terrein redelijk 
vergelijkbaar met de Westervoortsedijk. Ook dit terrein heeft een directe aansluiting aan een 
grote weg die aansluit op een doorgaande weg, in dit geval de A325. Een aansluiting op het 
goederenspoor ontbreekt op De Aam echter.  
Het is niet geheel duidelijk hoe en wanneer bedrijventerrein De Aam is ontstaan. In 1840 was 
De Aam een klein dorp met enkele ambachtsbedrijven. Dit dorp is uiteindelijk uitgegroeid tot 
het bedrijventerrein De Aam. Waarschijnlijk is De Aam rond de jaren ’60 officieel een 
bedrijventerrein geworden. 
Op De Aam heeft herstructurering plaatsgevonden. Eind 2010 heeft de gemeente 
Overbetuwe een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Gelderland 
(Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, 2011). Op een maart 2011 besloot de 
provincie Gelderland 4,2 miljoen vrij te maken voor de herstructurering van De Aam. Een 
aantal maatregelen werden hiervoor genomen. Ten eerste werd de bereikbaarheid van het 
terrein verbeterd. Wegen werden hiervoor aangelegd en verbindingen van bestaande wegen 
werden verbeterd. Voor de kwaliteit van het vastgoed werd een zogenaamd 
‘gevelstimuleringsfonds’ opgericht. Met behulp van dit fonds kunnen ondernemers een 
verbouwing of restauratie van hun gevel financieren. Daarnaast werden de 
parkeerproblemen op het terrein in samenwerking met de ondernemers aangepakt. Ook 
werd de waterhuishouding aangepakt. Ook werd, om de veiligheid te verbeteren, 
camerabewaking op het terrein ingesteld. Tenslotte werd een parkmanager aangesteld om 
de kwaliteit van het bedrijventerrein in de gaten te houden en samen met de ondernemers op 
het terrein te zorgen voor een goede kwaliteit. 
   

  
Figuur 7: Satellietfoto ‘De Aam’ 
 
3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Elk onderzoek moet in zekere mate reproduceerbaar zijn. De resultaten moeten in een 
vergelijkbaar onderzoek in zekere mate overeen komen. Bij dit onderzoek kan de 
betrouwbaarheid een punt van aandacht zijn omdat de methode die wordt gebruikt, 
semigestructureerde interviews, een kwalitatieve methode is. Een kwalitatieve methode is 
altijd onderhevig aan interpretatie en context. De onderzoeker bepaald uiteindelijk welke 
conclusies hij trekt uit de informatie. Van Zwieten en Willems (2004) beargumenteren dat 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve methoden het zeer belangrijk is om 
zoveel mogelijk openheid wordt gegeven betreffende de dataverzameling en data-analyse. 
Omdat kwalitatief onderzoek gebruik maakt van data die moet worden beoordeeld is het 
belangrijk dat de verkregen data openbaar wordt gemaakt, dit om de reproduceerbaarheid 
van het onderzoek te verbeteren. In dit geval zullen de interviews, interviewtranscripten en 
ingevulde enquêtes beschikbaar worden gemaakt. 
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Een kleinschalige casestudy is wat externe validiteit, oftewel generaliseerbaarheid, vaak 
lastig. Generaliseerbaarheid heeft betrekking op de vraag of de conclusie over 
deze steekproef ook geldig is voor de populatie waaruit de steekproef afkomstig is (Vennix, 
2009). Een casestudy is moeilijk generaliseerbaar omdat ze zeer kwalitatief is en dus sterk 
contextafhankelijk. Doordat de context zeer belangrijk is voor de uitkomsten, is het 
waarschijnlijk dat de resultaten uit de bestudeerde casussen niet van toepassing zijn op de 
rest van de populatie. Dit onderzoek tracht de generaliseerbaarheid te versterken door 
gebruik te maken van een hiërarchische casestudy. Hierbij worden zoals eerder vermeld 
meerdere cases gebruikt. Dit betekent dat de steekproef groter wordt ten opzichte van de 
populatie. Dit zorgt voor een grotere generaliseerbaarheid.  
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4.  Onderzoeksresultaten  
 
Dit hoofdstuk zal de uitkomsten van dit onderzoek behandelen. De resultaten worden 
gepresenteerd aan de hand van het in hoofdstuk 2 geschetste theoretische kader. Dit 
betekent dat het hoofdstuk zal worden opgedeeld in twee hoofdparagrafen. Paragraaf 4.1 zal 
ingaan op de interne factoren die van invloed zijn op de investeringen van bedrijven en 
paragraaf 4.2 zal ingaan op de externe factoren. Elke paragraaf behandelt een voor een de 
verschillende punten van het conceptueel model. Eerst zal de mening van beide 
vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in beeld worden gebracht en daarna 
zal de verkregen informatie vanuit de ondernemers aan bod komen. Eerst zullen de 
resultaten van de ondernemers gevestigd op ‘De Aam’ te Elst aan bod komen, gevolgd door 
de resultaten van de ‘Westervoortsedijk’ te Arnhem. Tenslotte zal in paragraaf 4.3 een 
overzicht worden gegeven van de factoren en de uitkomst van het onderzoek. Voor een 
overzicht van de benaderde ondernemers, zie bijlage. 
 
4.1  Interne factoren 
 
Paragraaf 2 zal de interne factoren behandelen. Ten eerste zal het effect van een verwachtte 
verandering in de productie worden beschreven. Hierna zal worden gekeken naar de 
financiële situatie, de consumentgerichtheid en winstmogelijkheden. Hierna volgt de leeftijd 
van het bedrijf, de werkgelegenheid, het aantal arbeidsplaatsen en tenslotte zullen de 
factoren worden behandeld die door de ondernemers of vertegenwoordigers van de 
ondernemersverenigingen zijn aangedragen. 
 
4.1.1  Productie 
 
Volgens Hooiveld is productie als factor voor investeringen een “open deur”. Hij stelt dat 
productie de kernactiviteit is van een ondernemer. “Indien er een verwachtte verandering 
komt in de vraag naar producten of diensten, zal de ondernemer hierop anticiperen en indien 
nodig gaan investeren om aan de veranderende vraag te kunnen voldoen of blijven voldoen.” 
Daarnaast benadrukt Hooiveld wel dat de aanwezigheid van goederen een belangrijke 
beperking is voor de investeringen die worden veroorzaakt door veranderingen in productie. 
De ondernemer zal binnen redelijke grenzen proberen te investeren. Een ondernemer kan 
niet meer investeren dan hij beschikbaar heeft, dit zal ook worden besproken in paragraaf 
4.1.2. 
Ook De Boeij ziet productie als zeer belangrijk voor de investeringen van bedrijven. Ze stelt 
dat wanneer bedrijven niet zouden anticiperen op een verandering van de vraag naar de 
producten of diensten en het productieniveau dus zouden veranderen, dat dit hun 
bestaansrecht zal aantasten. Beide vertegenwoordigers zien de vraag als dé kern van 
ondernemen.  
 
De ondernemers op bedrijventerrein de Aam zien productie als een van de belangrijkste 
indicatoren om te investeren. Opvallend is wel dat of de productie nu hoog is juist laag is, het 
is altijd een reden om te investeren. Wanneer de productie laag is of laag dreigt te worden is 
het een reden om te investeren in innovatie of uiterlijk om zo beter voor de dag te komen. 
Wanneer de productie hoog is of hoog lijkt te gaan worden is het een reden om te investeren 
om zo de productiecapaciteit vast te realiseren of de productiegroei vast te houden. 
Bedrijf X zegt dat da productie van grote invloed is. Ze kijken zelf vooral naar omzetgroei om 
de investeringskoers uit te zetten. Ze stelt ook dat de productie niet zozeer de hoeveelheid 
investeringen bepaalt, maar wel waarin wordt geïnvesteerd. Dit betreft het tekortkomende 
productiemiddel of –middelen. Denk hierbij aan machines of het bedrijfspand. GWI gebruikt 
de indicator productie vooral om te kijken wanneer er magere jaren aankomen. In deze jaren 
moet men zuinig zijn en efficiënt werken. Ook Certilas en BB-Exclusive onderschrijven het 
belang van veranderingen in productie. Enkel Exquisit parket geeft aan zich niet veel aan te 
trekken van de veranderingen in en voorspellingen van productie. Ze gaan vooral af op hun 
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eigen ondernemersgevoel en trekken hun eigen plan. Verder zijn de ondernemers op de 
Aam het ermee eens dat productie een belangrijke factor is, maar vooral ter bepaling waar 
de investeringen heen gaan.  
 
Ook op de Westervoortsedijk vinden de ondernemers productie een van de belangrijkste, zo 
niet dé belangrijkste, indicator om te investeren. Ook hier lijken de verschillende soorten 
veranderingen in productie niet van invloed of er wordt geïnvesteerd. Groei en krimp, beide 
leiden tot investeringen. Een beeld wat op de Westervoortsedijk sterker naar voren komt dan 
op de Aam is het feit dat de investeringen die voortvloeien uit de veranderingen in productie, 
meestal niet terecht komen in het pand, maar vooral in het kapitaal wat in dit pand staat. 
Bakkerij Hilvers investeert bijvoorbeeld voornamelijk in technische vernieuwing van hun 
machines. Picasso hecht veel waarde aan het aantal klanten. Ze zegt wel in het pand te 
investeren als er meer klanten komen, maar hun producten en diensten hebben, zoals bij de 
meeste bedrijven op de Westervoortsedijk, de prioriteit. Niet alle ondernemers kijken naar 
indicatoren voor verwachtte veranderingen in vraag. De Arnhemse Fijnhouthandel gaat 
volledig af op ondernemersgevoel, en kijkt niet naar trends of voorspellingen. 
 
4.1.2  Financiële middelen 
 
De beschikbaarheid van financiële middelen is volgens beide vertegenwoordigers belangrijk, 
maar niet alles bepalend. Volgens De Boeij zijn bedrijven niet meer volledig afhankelijk van 
banken voor hun investeringen. Bedrijven kunnen ook zoeken naar alternatieve wegen om 
een investering te doen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het sluiten van een 
overeenkomst met een ander bedrijf. “De kunst is om te kijken waar je de investering dan 
door weet te realiseren”. Hooiveld benadrukt dat banken momenteel zeer terughoudend zijn 
met het verstrekken van financieringen. Hij stelt zelfs dat het momenteel is doorgeschoten 
naar de andere kant. Waar banken in het verleden gemakkelijk leningen verstrekten, houden 
ze momenteel de hand op de knip. Dit betekent echter niet dat bedrijven hierdoor niet meer 
kunnen investeren. Bedrijven zullen zelf een groot of groter deel van de investering moeten 
financieren. Voor niet alle bedrijven is dit verstandig of haalbaar. Deze bedrijven zullen alleen 
investeren als het strikt noodzakelijk is. Ook De Boeij benadrukt dit effect. “Uiteraard is het 
zo dat bedrijven met een goed financieel resultaat en een goede liquiditeit sneller kunnen en 
zullen investeren”. Andere bedrijven zullen hier voorzichtiger mee moeten omgaan. 
 
Het beeld wat wordt geschetst door de vertegenwoordigers van de 
ondernemersverenigingen, is deels terug te zien bij de ondernemers van de Aam. De 
ondernemers stellen dat je altijd zal moeten investeren, zeker wanneer het slechter gaat. 
Wanneer dit niet gebeurt komt men in een negatieve spiraal terecht wat het einde voor het 
bedrijf zal betekenen. De bedrijven lijken zich weinig zorgen te maken over de 
beschikbaarheid van financiële middelen, ook al geeft een enkeling wel aan dat het 
tegenwoordig moeilijker is om de financiering rond te krijgen. De meeste bedrijven op de 
Aam zien de beschikbaarheid van financiële middelen niet als een belemmering om wel of 
niet te investeren.  
 
De ondernemers op de Westervoortsedijk zijn iets voorzichtiger wat betreft de 
beschikbaarheid van financiële middelen. Er wordt wel gewoon geïnvesteerd als er weinig 
financiële middelen beschikbaar zijn, maar de hoeveelheid en kwaliteit lijkt af te nemen. Zo 
zegt Picasso goed naar het financiële plaatje te kijken voordat er wordt geïnvesteerd. Ook 
BVG zegt voor de goedkopere optie te kiezen. Inner Beauty stelt echter er alles aan te doen 
om het pand “tip top” in orde te houden. Het pand is namelijk de pensioenvoorziening van de 
ondernemer. Niet investeren om financiële redenen zou uiteindelijk meer geld kosten dan 
besparen. 
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4.1.3  Consumentgerichtheid 
 
Consumentgericht en minder tot niet consumentgerichte bedrijven zijn volgens De Boeij in 
wezen hetzelfde. Alle bedrijven zijn in principe consumentgericht. Het ene bedrijf richt zich 
echter meer op particulieren dan het andere bedrijf. Belangrijk is dat alle ondernemers hun 
investeringen doen door te kijken naar wat van belang is voor hun bedrijf. Ook industriële 
bedrijven willen een goede uitstraling. Ze willen kwaliteit en service uitstralen. De omgeving 
speelt een grotere rol bij het type bedrijven. Bedrijven die zich richten op particuliere 
consumenten, zoals een verzekeringsmaatschappij, zullen eerder te vinden zijn op een mooi, 
groen bedrijventerrein, al wordt dat voornamelijk bepaald door locatiefactoren. Industriële 
bedrijven hechten meer waarde aan andere locatiefactoren, bijvoorbeeld bereikbaarheid voor 
vrachtwagens. “De ideeën van bedrijven zijn hetzelfde, de verschillen zitten hem in de 
details”. De Boeij denkt dat de investeringen van bedrijven, hoe consumentgericht of hoe 
industrieel dan ook, altijd zullen voortvloeien uit de visie van de ondernemers en niet uit 
andere factoren. 
Bedrijven die zich richten op particuliere consumenten zullen volgens Hooiveld meer belang 
hechten aan representativiteit, uitstraling en locatiefactoren dan bedrijven die dat minder zijn. 
Die zullen meer letten op bedrijfsinterne indicatoren van groei. Naast het kijken naar 
locatiefactoren, zullen bedrijven die verschillen in consumentgerichtheid ook verschillen in de 
hoeveelheid investeringen die gedaan worden in het bedrijfspand. 
 
Wat consumentgerichtheid betreft, verschillen de ondernemers binnen bedrijventerrein de 
Aam sterk van mening. Eén deel van de bedrijven ziet hun consumentgerichtheid, de 
uitstraling naar de klant, zeer belangrijk. De andere bedrijven vinden dit niet of minder 
belangrijk.  
De bedrijven die het wel belangrijk vinden doen dit vooral om een goede, professionele 
uitstraling richting klanten te hebben. BB-Exclusive verwoord het als volgt: “Uitstraling is voor 
ons bedrijf zeer belangrijk. Wij moeten het hebben van de consumenten”. GWI steekt veel 
geld in haar showroom en ook Exquisit parket investeert in de uitstraling van het bedrijfspand 
om zo de verkoop te bevorderen. De bedrijven die minder belang hechten aan 
consumentgerichtheid, zoals ILMO en Certilas, zijn vaak bedrijven die zich richten op grotere 
afnemers die vooral voor kwaliteit gaan. Ze hebben een minder aantal afnemers. 
 
Op de Westervoortsedijk is de mate van consumentgerichtheid een zeer belangrijke factor 
om investeringen aan te koppelen. Bijna alle ondernemers geven aan in hun pand te 
investeren om er goed uit te zien richting klanten of om de uitstraling in het algemeen te 
behouden of te verbeteren. BVG stelt bijvoorbeeld dat ze veel in hun pand investeren omdat 
dit pand hun producten moet representeren. Als bouwbedrijf moet men gevestigd zijn in een 
mooi en goed onderhouden pand, volgens BVG. Ook Inner Beauty wil een goede uitstraling 
behouden richting haar klanten. Ook Picasso investeert om deze reden. Grotere bedrijven, 
zoals Hilvers hechten minder waarde aan de uitstraling van het pand. Ze hebben vaste, 
grote, afnemers en worden beoordeeld op de geleverde producten, niet op hun pand. 
 
4.1.4  Winstmogelijkheden 
 
Dit effect is voor beide experts een geval apart. In de laatste jaren is het gevolg van deze 
overweging op de investeringen drastisch veranderd. Waar vroeger het behalen van winst 
zeer belangrijk was, is dit momenteel voor een grote groep bedrijven op een tweede plek 
komen te staan. Momenteel is overleven het belangrijkste. 
Hooiveld stelt dat “het winstoogmerk natuurlijk een van de belangrijkste drijfveren voor 
ondernemers is”. Wanneer dit niet zo is, heeft het bedrijf van de ondernemer op termijn geen 
bestaansrecht. Echter, met de huidige economische situatie is het volgens Hooiveld zo dat 
wanneer een bedrijf geen winst maakt, ze ook niet zal investeren als de markt hier geen 
noodzaak toe geeft. 
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De Boeij stelt dat vooral in de bouw- en vastgoedsector het winstoogmerk niet meer het 
belangrijkste is voor ondernemers. De crisis heeft deze sectoren zo hard getroffen dat 
bedrijven het moeilijk hebben. Voor deze bedrijven is op dit moment de strategie “Hoe blijf ik 
als bedrijf bestaan? En hoe overleef ik de crisis?” Volgens De Boeij is winst niet meer de 
leidende factor, overleven is dat wel. 
Beide experts stellen ook dat, wanneer de crisis voorbij is, andere factoren weer belangrijk 
worden. Dan zal ook het behalen van winst weer een veel belangrijkere factor worden. 
 
Alle ondernemers op de Aam stellen te investeren om hier beter van te worden. Een 
ondernemer zal niet investeren als men denkt hier geen winst mee te kunnen maken. Men 
investeert om te overleven, om te verdienen. De ondernemers op de Westervoortsedijk 
denken hier hetzelfde over. 
 
4.1.5  Leeftijd bedrijf 
 
Over de leeftijd van het bedrijf bestaan bij Hooiveld en De Boeij verschillende visies.. Ten 
eerste stelt Hooiveld dat dit een zeer complex onderwerp is en daarom lastig goed te 
belichten als categorie in een kort onderzoek. Verder denkt Hooiveld niet dat een jong bedrijf 
zeer veel zou moeten investeren om zich te kunnen settelen. Hooijveld merkt tenslotte op dat 
een beginnend bedrijf vaak een bedrijfspand huurt, waar een ouder bedrijf vaak een pand in 
eigen bezit heeft. Een jong bedrijf zal dus in mindere mate zorg dragen voor het 
bedrijfspand, dat doet de verhuurder. 
De Boeij denkt wel dat jonge bedrijven veel moeten investeren. Ook jonge bedrijven hebben 
vaak een nieuw bedrijfspand waardoor de investeringen in het eerste deel van het leven van 
het bedrijf niet in het onderhouden of verbouwen van het pand zullen worden gedaan. 
Oudere bedrijven zullen volgens De Boeij meer tijd en geld steken in innovatie en 
ontwikkeling wat weer van invloed is op de eisen die de ondernemers stellen aan hun 
bedrijfspand. Daarnaast denkt ook De Boeij dat oudere bedrijven meer moeten investeren in 
onderhoudswerkzaamheden. Wanneer een pand ouder wordt zal er geïnvesteerd moeten 
worden. 
 
Op beide bedrijventerreinen geven de ondernemers niet aan dat een bedrijf met een 
bepaalde leeftijd meer of minder zou investeren. De bedrijven zijn zeer divers in leeftijd, 
maar er zijn geen duidelijke verschillen te ontdekken tussen jonge en oude bedrijven. 
 
4.1.6  Werkgelegenheid 
 
Deze factor wordt door beide vertegenwoordigers als weinig tot nauwelijks belangrijk gezien. 
Ten eerste denkt Hooiveld dat een bedrijf nooit in zijn pand zal investeren om zo extra 
personeel aan te kunnen nemen als de vraag, en dus de productiemogelijkheden, hier om 
vragen. Een bedrijf wil volgens Hooiveld winst maken, geen banen creëren. Daarnaast denkt 
Hooiveld dat een verwachtte verandering in de nationale werkgelegenheid of de grote van de 
beroepsbevolking in kleine mate reden zal zijn om te investeren (of desinvesteren. Dit zodat 
er makkelijker mensen kunnen worden aangenomen, als de situatie hier om vraagt. 
Ook De Boeij denkt niet dat bedrijven zullen gaan investeren als de beroepsbevolking 
toeneemt. Dit zal ze pas doen als hier vanuit de productie aanleiding toe is. De investeringen 
die het gevolg zijn van een verandering in werkgelegenheid worden dus bijna volledig 
veroorzaakt door de al dan niet verwachtte verandering in de vraag naar producten en of 
diensten. In de wetenschappelijke literatuur wordt werkgelegenheid zoals eerder gezegd 
waak gebruikt als cijfers over productie niet voldoende voorhanden zijn. 
 
Zoals gezegd door de woordvoerders van de ondernemersverenigingen geven de bedrijven 
op de Aam en de Westervoortsedijk aan dat ze niet kijken naar de werkgelegenheid en de 
veranderingen hierin. Voor de ondernemers is het niet van belang of de werkgelegenheid 
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groeit of krimpt. Het gaat de ondernemers erom winst te maken en niet, zoals aangegeven 
door Hooiveld, om banen te creëren.  
 
4.1.7 Overige factoren 
 
De Boeij draagt een factor aan waar zeker rekening mee moet worden gehouden, ook al is 
ze erg moeilijk te sturen door wie dan ook. Deze factor is de maatschappij. Wat speelt, hip is 
of een trend is, is erg belangrijk voor bedrijven. Veranderingen in de maatschappij hebben 
een direct effect op de wijze van bedrijfsvoering. Zo noemt De Boeij de decentralisatie trend 
van een aantal jaren terug. Maatschappelijk kwam het idee op dat niet alles centraal hoefde. 
Bedrijven speelden hier op in en ook de overheid speelde een grote rol in deze 
maatschappelijke ontwikkeling. Momenteel is ‘het nieuwe werken’ in opkomst. “Er komt 
straks een generatie die is opgegroeid met een laptop en een mobiele telefoon. Die willen 
niet de hele dag achter een vaste computer zitten op hun kantoor”. Het nieuwe werken 
voorziet in een grote flexibiliteit voor werknemers. Ze kunnen werken waar ze maar willen. 
Dit betekend dat bedrijven geen grote ruimtes meer nodig hebben om hun personeel onder 
te brengen. Dit zal een grote verandering teweeg brengen in de soorten en de hoeveelheid 
investeringen die bedrijven doen om hun personeel te huisvesten. Het is volgens De Boeij 
erg belangrijk om als overheid goed op de hoogte te blijven van deze maatschappelijke 
ontwikkelingen. Op deze manier ontwikkelt men geen beleid dat bedrijven eigenlijk helemaal 
niet willen. 
 
4.2  Externe factoren 
 
Deze paragraaf zal de externe factoren behandelen. Hierbij wordt de volgende volgorde 
gehanteerd. Eerst zullen de locatiefactoren aan bod komen. Hierna volgt de invloed van het 
aanbod aan bouwrijpe grond, samenwerking tussen partijen gevolgd door gemeentelijk 
beleid. Onder dit gemeentelijk beleid verstaan we alle andere mogelijke manieren waarop de 
gemeente investeringen kan beïnvloeden. Tenslotte zullen de factoren aan bod komen die in 
het vooronderzoek niet aan het licht zijn gekomen. 
 
4.2.1  Locatiefactoren 
 
Beide vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen onderschrijven het belang van 
locatiefactoren, maar benadrukken ook dat ze voor de investeringen in eigen pand minder 
van belang zijn dan voor een vestigingskeuze. Peter Hooiveld van het Ondernemers Contact 
Overbetuwe denkt dat bedrijven hier vooral waarde aan hechten omdat ze het risico van een 
neerwaartse spiraal inzien. Wanneer hun pand, het pand van de andere ondernemers en het 
terrein zelf verpauperen, dan wordt hun vastgoed minder waard. Omdat veel ondernemers 
hun bedrijfspand als pensioenvoorziening hebben, wil men dit voorkomen. Goede 
locatiefactoren zorgen volgens Hooiveld voor een stimulans om het eigen pand in goede 
staat te houden. Volgens Hooiveld zit een pensioen in de locatiefactoren. Andrea de Boeij 
van Ondernemers Kontakt Arnhem, onderschrijft deze mening. 
Volgens Hooiveld investeren ondernemers ook in hun pand om hun uitstraling te laten 
kloppen met de locatie. “Als je ergens op een verpaupert bedrijventerrein in een lelijk 
gebouw zit en je ontvangt daar klanten dan maakt dat minder indruk dan wanneer je op een 
representatief bedrijventerrein en een mooi pand zit.” Zolang de locatiefactoren in orde zijn 
zullen bedrijven blijven investeren in de uitstraling van hun bedrijf. Dit is volgens De Boeij wel 
moeilijker geworden vanwege de economische crisis. Doordat er meer aanbod is dan vraag 
kunnen bedrijven veel eisen stellen voor een lage prijs. Verhuizen is dus wel aantrekkelijker 
geworden. Hooiveld en De Boeij stellen beide dat goede locatiefactoren ondernemers op het 
terrein houden. De bedrijven zullen in principe investeren in plaats van te verhuizen wanneer 
ze willen veranderen. 
Ook over de belangrijkste locatiefactor zijn beide vertegenwoordigers het eens. Beiden 
noemen bereikbaarheid als zeer belangrijke factor, misschien wel de belangrijkste. De Boeij 
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geeft hier ook een voorbeeld bij: Panden aan de Arnhemse singels, volgens De Boeij zeer 
mooie panden, voldoen momenteel niet aan de eisen van ondernemers omdat deze panden 
moeilijk te bereiken zijn voor autoverkeer. Daarnaast zijn er ook geen parkeergelegenheden. 
Een ondernemer zit hier volgens De Boeij absoluut niet op te wachten. Wanneer er een 
dergelijk probleem speelt, zullen bedrijven niet geneigd zijn in hun pand te investeren, maar 
te verhuizen. Hooiveld vermeld dat men de uitstralingsfactoren en de overige praktische 
factoren vooral niet mag onderschatten. Ook de Boeij stelt dit. Ze meent dat elke 
ondernemer weer andere factoren belangrijk vindt en dat er dus nooit gefocust mag worden 
op één enkele locatiefactor. Niet elke soort van bereikbaarheid is geschikt voor elk bedrijf. 
Volgens De Boeij realiseren gemeenten zich onvoldoende dat elk bedrijf anders is. Ze stelt 
ook dat praktische locatiefactoren belangrijker zijn dan uiterlijke, maar dat deze laatste vooral 
niet vergeten mogen worden. 
  
Op de Aam in Elst leven verschillende meningen over locatiefactoren. Sommige bedrijven 
hechten heel veel waarde aan de locatie, andere bedrijven veel minder. Zo geeft BB-
Exclusief aan dat de locatie erg belangrijk is. Dit geldt niet alleen voor het eigen pand, maar 
vooral ook voor het bedrijventerrein zelf. Ze spreken hier vooral over bereikbaarheid en 
uitstraling van de locatie. BB Exclusief moet  het hebben van particuliere consumenten dus 
de omgeving moet goed in orde zijn. Wanneer de uitstraling van het pand en/of het gehele 
terrein verminderd, zijn ze bang klanten te verliezen. Certilas geeft aan dat image een 
belangrijk element in de bedrijfsvoering is en hecht dus veel waarde aan de staat van het 
terrein. Ze zijn echter van mening dat dit niet of nauwelijks wordt bereikt via locatie of 
locatiefactoren. Ze noemen deze factoren zelfs niet van toepassing. Exquisit parket  vindt de 
omgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van het bedrijf. Ze geven aan dat 
vooral bereikbaarheid belangrijk is, maar ook parkeergelegenheid voor klanten en 
werknemers is heel erg belangrijk. Ze vinden het investeren in de  omgeving van het terrein 
en het terrein zelf echter vooral een taak van de gemeente om het bedrijventerrein op orde te 
houden. De bedrijfspanden worden daarnaast door de ondernemers op orde gehouden. De 
overige bedrijven geven aan weinig tot niet te worden beïnvloed door locatiefactoren van het 
terrein. 
 
Ook op de Westervoortsedijk is het belang van locatiefactoren bij de verschillende bedrijven 
divers, al lijkt men hier bezorgder te zijn over de staat van de locatiefactoren. Zo geeft de 
Arnhemse houthandel aan dat de locatie alles is. Dit omdat ze een familiebedrijf zijn en al 
zeer lang zijn gevestigd op deze locatie. Hun klantenkring is niet zeer frequent, en dus is het 
risico deze klanten te verliezen bij verhuizing zeer groot, zo is de gedachte. Bakkerij Hilvers 
geeft echter aan dat locatiefactoren nauwelijks van belang zijn. “Het gaat om het brood, niet 
om de locatie.” Ook wordt aangegeven dat een net bedrijventerrein een prettig gegeven is, 
niet alleen voor potentiele klanten, maar ook voor werknemers. Ook worden locatiefactoren 
belangrijk gevonden om uiteindelijk het pand te kunnen verkopen als pensioenvoorziening. 
Inner Beauty maakt zich zorgen over de locatiefactoren “het is een rommeltje, en wij zitten er 
midden in”. De bedrijven geven aan vooral waarde te hechten aan de bereikbaarheid en de 
uiterlijke staat van het terrein. 
 
4.2.2  De invloed van het aanbod aan bouwrijpe grond 
 
Ook wat het gemeentelijk beleid inzake concurrentie tussen gemeenten en grondaanbod van 
gemeenten zijn de vertegenwoordigers eensgezind. Alle dynamiek is volgens De Boeij een 
Hooiveld uit de markt verdwenen. Bedrijven krijgen hun pand nauwelijks verkocht in deze 
tijden van crisis. Niemand heeft interesse in gebruikte panden, de belangstelling is volgens 
Hooiveld gelijk aan nul. Ondernemers kunnen niet van locatie veranderen en willen er 
volgens Hooiveld daarom zorg voor dragen dat hun omgeving in goede conditie blijft. Ook 
zullen ze beter voor hun eigen pand zorgen. De verkoop, en dus ook de 
pensioenvoorziening, gaat momenteel moeilijk. Hoe beter het pand, des te beter is het (in de 
toekomst) te verkopen. 
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Volgens De Boeij is er momenteel een overschot aan panden. In de tijden van economische 
rijkdom werden er veel panden neergezet, “Want verhuurd werd het toch wel.” Ondernemers 
die zulke panden hebben gekocht raken deze nu niet meer kwijt. Investeren in deze, volgens 
De Boeij vaak in slechte staat verkerende, panden is vaak een riskante onderneming. 
Volgens De Boeij hebben deze bedrijven een serieus probleem.  
Een sprinkhanenplaag zoals van Dinteren (2008) deze beschrijft is volgens beide experts 
totaal niet aan de orde. In tegendeel, alle dynamiek is momenteel uit de markt verdwenen. 
Bedrijven zijn genoodzaakt om te investeren in hun eigen pand omdat ze niet weg kunnen. 
Wanneer de economie weer aantrekt, zal het overschot aan panden en nieuwe locaties wel 
een probleem kunnen vormen. Volgens de Boeij kan schaarste dit oplossen. 
 
Aanpassen in plaats van verhuizen heeft duidelijk de voorkeur op de Aam in Elst. Het 
grootste dee; van de gesproken bedrijven verkiest aanpassen van het huidige pand boven 
verhuizen, hier en daar met kanttekeningen. De bedrijven geven wel aan dat verhuizen wel 
een optie is, als aanpassen teveel tijd, geld of moeite kost. Vooral het ontbreken van 
mogelijkheden voor de uitbreiding van het vloeroppervlak wordt als knelpunt aangewezen. 
Deze ruimte is er vaak niet. Hiervoor zouden bedrijven kunnen verhuizen. Enkel Certilas 
geeft aan verhuizen te verkiezen boven aanpassen van de locatie. 
 
Op de Westervoortsedijk te Arnhem lijkt verhuizen meer een optie te zijn dan in Elst. De 
ondervraagde bedrijven geven aan liever aan te willen passen maar deze aanpassingen 
moeten niet te kostbaar zijn. Er is veel leegstand op de Westervoortsedijk, wat er voor zorgt 
dat de nog gevestigde bedrijven er ook (eerder) aan denken om te vertrekken. Hierbij wordt 
ook aangegeven dat het grondaanbod voor nieuwe terreinen te groot is, hierdoor 
verloederen bedrijventerreinen als de Westervoortsedijk. 
 
4.2.3  Verhouding gemeente en ondernemers 
 
De Boeij en Hooiveld geven beide aan dat goede samenwerking erg belangrijk is. Waar De 
Boeij de nadruk legt op de facilitaire aspecten van de gemeente, legt Hooiveld meer nadruk 
op de participatieve kant van de gemeente. Tenslotte geven beide vertegenwoordigers het 
belang aan van samenwerking tussen de bedrijven onderling. 
 
De Boeij spreekt over een gemeente die een “luisterend oor” moet zijn. Op deze manier weet 
men wat er speelt en wat de problemen zijn zodat men kan bijdragen om er voor te zorgen 
dat de ondernemers graag ondernemen op het terrein/in de regio.  
Daarnaast is het belangrijk dat er tussen ondernemers en gemeenten een goed, helder en 
structureel overleg plaatsvind. “Er moet een goede, gezonde wisselwerking bestaan tussen 
overheid en ondernemers. Dat werkt”. Dit kan bijvoorbeeld voor een deel worden 
bewerkstelligd door de wethouder altijd bij overlegmomenten aan tafel te laten aanschuiven.  
 Ook moet een gemeente er voor zorgen dat besluiten altijd ruim van te voren worden 
besproken en aangekondigd richting de bedrijven. Niets is voor een bedrijf zo vervelend dan 
een regel die “uit de lucht komt vallen”. Sleutelwoord is volgens De Boeij dan ook 
‘transparante samenwerking’. “Niet alleen in je besluiten, maar ook in je visie als gemeente. 
Ben je als gemeente soepel met milieuregels of ben je juist heel streng? Wordt gebied x een 
beschermd gebied of niet? Belangrijk is om je beleid snel duidelijk te maken”. 
 Een heel erg belangrijk punt is volgens De Boeij dat bedrijven makkelijk bij de 
gemeente terecht kunnen voor informatie en bijvoorbeeld vergunningaanvragen. “niets zo 
killing als, ik wil iets, en dan van het kastje naar de muur gestuurd worden. En dat is wat er in 
gemeenten vaak gebeurd en dat krijg ik ook vaak te horen van ondernemers.” Volgens De 
Boeij is een oplossing voor dit probleem om één loket te maken voor alle vergunningen en 
andere zaken die ondernemers aangaan. In Arnhem is men hier op dit moment mee bezig. 
Op deze wijze ondervinden ondernemers bij het doen van een investering weinig hinder van 
bureaucratie. “Wanneer de bureaucratie ze tegen de borst stuit, zullen de ondernemers snel 
geneigd zijn om af te haken. Ondernemers zijn praktische mensen”. 



31 
 

 Tenslotte geeft De Boeij aan dat dingen mogelijk moeten zijn om de investeringen te 
bevorderen. “De mentaliteit moet worden omgebogen van ‘nee, het kan niet, behalve als’, 
naar ‘ ja, het kan, mits…’. En dat is natuurlijk een andere insteek dan wat je vaak 
teruggekoppeld krijgt van ondernemers. Ambtenaren zeggen te snel ‘nee’. Helaas zit deze 
mentaliteit diep gebakken in de overheid”. De overheid moet meegaan met de bedrijven, ze 
moet open staan voor de visies van bedrijven en kijken hoe ze samen deze visie kunnen 
bereiken binnen de visie van de gemeente. Wanneer ze goed overleg plegen, kunnen ze tot 
een compromis komen. Het moet niet “de gemeente tegen de ondernemers” zijn, maar de 
gemeente met de ondernemers. Zo houd de gemeente ook goed zicht op de tendens in de 
markt. Want wat nu werkt voor een bedrijf, werkt over 5 jaar misschien helemaal niet meer. 
Door samenwerking komen deze tendensen eerder in beeld en kan het beleid worden 
aangepast. 
De Boeij concludeert tenslotte dat een “open, meewerkende en makkelijke overheid” de 
investeringen van bedrijven in hun eigen pand zullen bevorderen.  
 
Hooiveld stelt dat bedrijven veel waarde hechten aan een goede samenwerking met de 
gemeente. Wanneer de gemeente zich actief bemoeid met de staat van het bedrijventerrein 
zullen bedrijven zelf ook meer zorg dragen voor het terrein en de staat van hun eigen pand. 
“Goed voorbeeld doet goed volgen”. Zo geeft Hooiveld als voorbeeld dat de gemeente 
Overbetuwe en de provincie Gelderland de afgelopen jaren 4,2 miljoen euro hebben 
geïnvesteerd in bedrijventerrein De Aam. Beide partijen deden dit om de kwaliteit van het 
bedrijventerrein te vergroten. De gemeente nam een actieve houding aan en dit heeft 
volgens Hooiveld duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Hooiveld ziet op het terrein veel 
bedrijven die investeren in de kwaliteit van hun pand, zowel visueel als onderhoudsmatig.  
 Momenteel ziet Hooiveld een toename in samenwerking van bedrijven onderling. De 
bedrijven willen hun terrein in goede staat houden, ook zonder de gemeente. De bedrijven 
investeren gezamenlijk in het terrein. Zo wordt er een parkeergarage gebouwd en komt er 
binnenkort een parkmanager op het terrein. Dit alles is geregeld op initiatief van de 
ondernemers. Hooiveld vermoed dat dit te danken is aan de tijd en energie die de gemeente 
er, met haar actieve houding, in heeft gestoken. Zeker is dit natuurlijk niet. 
 
Ook De Boeij benadrukt de kracht van samenwerkende bedrijven. Wanneer bedrijven 
samenwerken kunnen ze alles waarmaken, ook zonder gemeente. Als voorbeeld noemt ze 
de parkeerproblemen op het bedrijventerrein waar haar eigen bedrijf is gevestigd, Bakenhof. 
Daar wordt, zonder hulp van de gemeente, gekeken of er een stuk grond kan worden 
opgekocht waarop een parkeergelegenheid kan worden gemaakt. Ook volgens De Boeij 
komt dit gedeeltelijk door een goede verstandhouding met de gemeente, maar bedrijven 
moeten wel baat hebben bij een eigen initiatief. “Bedrijven zullen nooit zelf voor de hele 
groenvoorziening gaan zorgen”. 
 
Alle ondernemers op de Aam hechten waarde aan samenwerking tussen de verschillende 
bedrijven onderling en met de gemeente. Het ene bedrijf is positiever dan de andere, maar 
uiteindelijk zijn ze allemaal van mening dat een gezonde verstandhouding belangrijk is. 
Certilas is het bedrijf dat zich het minste interesseert in deze samenwerking. Ze zien graag 
dat de gemeente herstructurering faciliteert, maar heeft liever niet dat ze daarna wordt 
gedwongen om mee te doen. Certilas gelooft meer in de samenwerkingskracht met andere 
ondernemers. Ook BB-Exclusive gelooft dat bedrijven die samenwerken zeer sterk zijn. Het 
clusteren van bedrijven is volgens BB-Exclusive belangrijk om een sterk bedrijfsklimaat te 
scheppen. Ze ziet de gemeente graag op de achtergrond. Ook GWI deelt deze mening. 
Exquisit Parket staat het meest positief tegenover een intensieve samenwerking met de 
gemeente en ook met andere bedrijven. Ze blijft graag op de hoogte van de plannen en wil 
hier ook aan bijdragen. De gemeente moet zorgen voor een goede omgeving en de 
ondernemers moeten hier een steentje aan bijdragen. 
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De ondernemers op de Westervoortsedijk staan minder positief tegenover de gemeente en 
samenwerking met deze gemeente. De Arnhemse Houthandel vindt bijvoorbeeld dat de 
gemeente zich niet moet bemoeien met ondernemers. Ondernemers moeten de vrijheid 
krijgen om te doen wat ze doen. Volgens de houthandel is gemeente politiek, en politiek is 
gekleurd. Ook kijkt de gemeente (de politiek in het algemeen) niet verder dan 4 jaar (de 
verkiezingsperiode). Hierdoor ontstaat er voor ondernemers veel onduidelijkheid wanneer de 
gemeente actief beleid voert. Ook Hilvers en Picasso zijn van mening dat de gemeente 
voornamelijk op de achtergrond moet staan. Ze moet toezien op een goed terrein, maar hoe 
dat gaat gebeuren moet de gemeente vooral overlaten aan de bedrijven die gevestigd zijn op 
het terrein zelf. Ondernemers hebben tenslotte de meeste kennis van het terrein. Inner 
Beauty en J. Meijer BV staan het positiefste tegenover de gemeente. Ze zien de gemeente 
graag als toezichthouder die ook actief optreed als het dreigt mis te gaan. Ook is de 
gemeente de probleemoplosser in de ogen van deze ondernemers. Over het algemeen zien 
de ondernemers op de Westervoortsedijk de gemeente graag in een terughoudende rol. Ze 
moet echter wél zorgen voor goede faciliteiten zoals infrastructuur. Deze liggen echter 
grotendeels buiten het terrein. 
 
 
4.2.4  Overig gemeentelijk beleid 
 
Overig gemeentelijk beleid wordt door beide woordvoerders niet expliciet besproken. Wel 
spreken Hooiveld en De Boeij kort over factoren die in deze categorie geplaatst kunnen 
worden. Zo geeft Hooiveld aan dat subsidies belangrijk zijn voor het motiveren van de 
ondernemer om te investeren in zaken waar ze zelf niet zo snel geld in zou steken. Hooiveld 
noemde al de 4,2 miljoen die in De Aam was gestoken, maar ook het Gevel Stimulerings 
Fonds. De gemeente Overbetuwe merkte dat ondernemers verminderde interesse toonden 
in de staat van hun gevel. Bedrijven kunnen een financiële bijdrage krijgen uit dit fonds om 
hiermee hun aanzicht naar de openbare weg, de gevel, te verbeteren. Hierdoor worden 
ondernemers gestimuleerd hun uitstraling te verbeteren, en dat lijkt te werken. Volgens 
Hooiveld zijn financiële prikkels vanuit de overheid dan ook zeker niet te onderschatten. Ook 
De Boeij sluit zich hierbij aan. 
 
De ondernemers op de Aam geven duidelijk aan dat het voor hen belangrijk is om in een 
gemeente met de juiste omstandigheden terecht te komen. Wanneer een gemeente dwars 
ligt, weinig subsidies verleent of op een andere wijze niet makkelijk in omgang is voor de 
bedrijven, dan is dit een reden om als bedrijf zelf ook minder positief tegenover de netheid 
van het bedrijventerrein te staan. Het is als gemeente belangrijk een goed klimaat te creëren, 
ook om samenwerking met bedrijven te vergemakkelijken. Dit is ook het geval voor de 
bedrijven op het bedrijventerrein Westervoortsedijk te Arnhem. Een van de ondernemers 
verwoordde het als volgt: “De gemeente kan doen wat ze wil, maar de schoorsteen moet wel 
roken!” 
  
4.2.5  Overige factoren 
 
Naast de locatiefactoren en de factoren betreffende de gemeente zijn er weinig tot geen 
andere factoren die niet gedekt zijn door bovenstaande categorieën. 
 
4.3 Effect van herstructurering 
 
De verschillen tussen het wel en niet geherstructureerde terrein zijn niet heel groot. De 
verschillen die te vinden zijn uiten zich met name in de externe factoren. De Aam, het 
geherstructureerde terrein, hecht meer waarde aan een goede samenwerking met de 
gemeente en andere bedrijven dan de Westervoortsedijk, het niet geherstructureerde terrein. 
Op de Westervoortsedijk hecht men meer waarde aan goede locatiefactoren. Op het 
geherstructureerde terrein zijn de locatiefactoren in betere staat dan op het niet 
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geherstructureerde terrein. Dit zou kunnen wijzen op een soort hiërarchie in de factoren. 
Wanneer de locatiefactoren niet in orde zijn, richt men zich minder op andere factoren. Zijn 
de locatiefactoren daarentegen wél in orde, dan kan men zich richten op overige factoren.  
Een ander verschil is het feit dat bedrijven op een geherstructureerd terrein iets minder 
waarde hechten aan de financiële middelen. Ze zullen eerder investeren. Ondernemers en 
bedrijven op niet geherstructureerde terreinen lijken iets voorzichtiger te zijn als het aankomt 
op de hoeveelheid beschikbare financiële middelen als het aankomt op investeringen. 
Herstructurering lijkt op deze wijze investeren iets makkelijker te maken. 
 
4.4 Overzicht 
 
Deze paragraaf geeft een kort en bondig overzicht van de meningen van de gesproken 
bedrijven op de twee terreinen en zal hier een zwaarte aan toekennen. De volgende tabellen 
geven dit weer. Ook zal er worden vergeleken met de mening van de experts van de 
ondernemersvereniging. Deze informatie zal uiteindelijk worden gebruikt om conclusies mee 
te trekken en de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een + duidt op een belangrijke reden 
om te investeren in het pand, een – duidt op het nauwelijks bestaan van een relatie tussen 
de factor en investeringen in het bedrijfspand. Hier zal een korte toelichting aan worden 
gegeven. 
 
Externe factoren (tabel 2) worden als volgt beoordeeld. Locatiefactoren, een geheel van 
uitstraling van het terrein, bereikbaarheid, parkeergelegenheden, veiligheid etc., worden door 
alle bedrijven én de woordvoerders als belangrijk gevonden. De bedrijven op de Aam, waar 
de locatiefactoren in een betere staat verkeren, lijken minder aandacht te geven aan deze 
factoren. Ze zijn door hun goede staat naar de achtergrond verdwenen. 
Op de Westervoortsedijk worden de gevolgen van concurrentie en grondaanbod meer 
gevoeld dan op de Aam. De Westervoortsedijk kampt, deels door concurrentie en 
grondaanbod, met een aanzienlijke leegstand. De ondernemers op de Westervoortsedijk 
zullen meer geneigd zijn om hun investeringspatroon te veranderen, wanneer de gemeente 
een verandering doorvoert in hun grondbeleid die positief is voor de bedrijven. Ondernemers 
op de Aam zullen hier minder toe geneigd zijn. 
De ondernemers op de Aam hechten meer waarde aan samenwerking met de gemeente dan 
de ondernemers op de Westervoortsedijk. Op het laatste terrein willen ondernemers vooral 
met elkaar samenwerken maar er lijkt weinig vertrouwen te zijn. Ook de gemeente kan op 
weinig vertrouwen rekenen, terwijl dit op de Aam wél het geval is. 
Iedereen geeft tenslotte aan dat het voor ondernemers zeer belangrijk is om in een prettig 
gemeentelijk klimaat terecht te komen. Wanneer de bureaucratie investeringen bemoeilijkt, 
zullen bedrijven hier ook minder initiatief in tonen. 
 
Externe factoren 
 Aam Westervoortsedijk Experts 
Locatiefactoren 
 

+/- + + 

Concurrentie en 
grondaanbod 
 

+/- + + 

Samenwerking 
tussen 
partijen 
 

+ +/- ++ 

Overig 
gemeentelijk beleid 
 

+ + + 

Overig n.v.t. n.v.t. + 
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Tabel 2: Waardes externe factoren.  
 
Tabel 3 geeft de beoordeling van de interne factoren weer. Productie is voor alle 
ondernemers een belangrijke factor om te investeren. De woordvoerders noemen productie 
zelfs “de kern van ondernemerschap”. De ondernemers geven echter aan dat investeringen 
ten behoeve van de productie vaak niet worden gedaan in het bedrijfspand, maar in ander 
kapitaal zoals machines. 
Om de financiële middelen lijken de ondernemers zich weinig zorgen te maken. Er moet toch 
worden geïnvesteerd om als bedrijf te blijven bestaan. Wel lijken de bedrijven op de 
Westervoortsedijk voorzichtiger om te gaan met investeringen dan de bedrijven op de Aam. 
 
Interne factoren 
 Aam Westervoortsedijk Experts 
Productie 
 

+ + ++ 

Financiële 
middelen 
 

- +/- + 

Consument-
gerichtheid 
 

++ ++ +/- 

Winst-
mogelijkheden 
 

- - +/- 

Leeftijd bedrijf 
 

- - - - - 

Werkgelegenheid 
 

- - - - - - 

Tabel 3: Waardes interne factoren. 
 
De belangrijkste factor om investeringen in bedrijfspanden te verklaren is de 
consumentgerichtheid. Kleinere bedrijven die zich richten op de particuliere consument lijken 
veel meer geneigd te zijn in hun bedrijfspand te investeren dan bedrijven die zich richten op 
grotere afnemers. Dit is opvallend omdat beide woordvoerders aangaven dat 
consumentgerichtheid weinig invloed zou hebben op deze investeringen. Alle bedrijven 
zouden er immers representatief uit willen zien. Toch lijken de grotere bedrijven hier minder 
bezorgd over dan de kleinere. 
Winstmogelijkheden moeten er altijd zijn. Een ondernemer gooit zijn geld niet in een 
“bodemloze put”. Deze factor is zeer vanzelfsprekend, en heeft verder geen invloed op de 
investeringen. 
De leeftijd van het bedrijf en de veranderingen in de werkgelegenheid bleken, zoals gezegd 
door de woordvoerders van de ondernemersverenigingen, niet van belang voor 
investeringen in bedrijfspanden. 
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5.  Conclusies en aanbevelingen  
 
In dit hoofdstuk zal worden teruggegrepen naar de centrale vragen die eerder in dit 
onderzoek centraal werden gesteld.  
 
1. Welke factoren beïnvloeden de investeringen van bedrijven en ondernemers in de 
uitbreiding of verbouwing van hun pand, in welke mate en zijn er verschillen tussen 
geherstructureerde en niet geherstructureerde bedrijventerreinen? 
 
2. In welke mate verschillen de motieven om te investeren van de bedrijven met de 
assumpties onder het huidige gemeentelijk beleid? 
 
In de conclusie zal aan de hand van de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 4 een antwoord 
worden gegeven op de centrale vragen. 
Daarnaast zullen, als zijnde doel van dit onderzoek, aanbevelingen worden gedaan over het 
huidige herstructureringsbeleid. Tenslotte zal een kritische reflectie van dit onderzoek volgen 
in paragraaf 5.3 
       
5.1  Conclusies 
 
Dit onderzoek heeft getracht in beeld te brengen welke factoren bepalend zijn voor 
ondernemers om te investeren in hun bedrijfspand. Dit had als doel meer inzicht te verkrijgen 
in de beweegredenen van ondernemers. Dit is nuttig voor beleidsmakers om, met deze 
informatie, beleid op te stellen dat ervoor zorgt dat ondernemers investeren in hun pand en 
niet verhuizen. Dit zou een aantal problemen met betrekking tot veroudering die momenteel 
op bedrijventerreinen spelen kunnen oplossen. 
Dit is onderzocht door middel van interviews met ondernemers en enquêtes onder deze 
groep. Daarnaast is gesproken met twee woordvoerders van ondernemersverenigingen. Aan 
de hand van de beschikbare literatuur is een lijst met factoren opgesteld die is onder te 
verdelen in interne en externe factoren. De ondernemers en de woordvoerders hebben hun 
mening gegeven over deze factoren en uiteindelijk zijn deze factoren beoordeeld.  
 
Na analyse van de in de literatuur gegeven factoren door ondernemers en woordvoerders 
bleek dat de leeftijd van het bedrijf en werkgelegenheid niet van belang waren voor 
ondernemers om te investeren. Daarnaast bleek productie minder belangrijk dan vooraf werd 
gedacht omdat dit vaak niet tot investering in het pand leid, maar tot investeringen in ander 
kapitaal. De mate van beïnvloeding door de andere factoren is redelijk gelijk aan de 
verwachtingen die volgden uit de literatuur. Dit is duidelijk weergegeven in tabel 2 en 3 in 
paragraaf 4.3. De belangrijkste verklarende factor voor investeringen in bedrijfspanden is 
voor beide bedrijventerreinen de consumentgerichtheid van het desbetreffende bedrijf. Dit is 
voor de totaalinvesteringen misschien niet de belangrijkste factor, maar de ondernemers 
gaven aan investeringen in hun pand vooral te baseren op de uitstraling naar (potentiële) 
klanten. Nadeel hiervan is dat deze factor niet of nauwelijks beïnvloedbaar is door 
gemeenten of andere beleidsmakers. Ook productie is een zeer belangrijke factor, maar de 
hieruit voortvloeiende investeringen worden vaak in andere zaken dan het bedrijfspand 
gestoken. 
Uit deze tabellen bleken ook de verschillen tussen het geherstructureerde terrein, de Aam te 
Elst, en het niet geherstructureerde terrein, Westervoortsedijk te Arnhem. De ondernemers 
op beide terreinen zijn redelijk gelijkgestemd. Ondernemers op de Westervoortsedijk lijken 
alleen iets voorzichtiger met hun investeringen en ze zijn minder geneigd samen te werken. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de staat van het terrein waar ze zijn gevestigd. 
 
Tussen wel en niet geherstructureerde bedrijven is er weinig verschil. De belangrijkste 
verschillen zijn de voorkeur voor samenwerking op het geherstructureerde terrein en de 
voorkeur voor locatiefactoren op het niet geherstructureerde terrein. Daarnaast zijn bedrijven 
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op niet geherstructureerde bedrijven voorzichtiger met het doen van investeringen als het 
aankomt op de aanwezigheid van eigen financiële middelen. Verder zijn er, in dit onderzoek, 
weinig verschillen tussen wel en niet geherstructureerde bedrijventerreinen. 
  
Het gemeentelijk beleid zoals dat momenteel wordt toegepast, strook niet geheel met de 
resultaten van het onderzoek. De tweede centrale vraag van dit onderzoek gaat hier op in. 
Verder lijkt het beleid zoals dat tegenwoordig wordt gevoerd redelijk te stroken met de 
onderzoeksresultaten. Uit de resultaten blijkt dat bedrijven op verschillende manieren worden 
beïnvloed. Bepaalde bedrijven hechten meer waarde aan uitstraling naar de klant en andere 
bedrijven laten zich meer leiden door trends. Daarnaast speelt de persoonlijkheid van de 
ondernemer en zijn ondernemersgevoel een grote rol in de mate waarop een factor de 
investeringen van het betreffende bedrijf beïnvloedt.  Dit terwijl gemeenten vaak één beleid 
voeren ten opzichte van bedrijventerreinen. Uit de resultaten is gebleken dat de mate van 
consumentgerichtheid de meest bepalende factor is. Bedrijven die niet gericht zijn op 
particuliere consumenten hechten meer waarde aan een goed beleidsklimaat en een goede 
samenwerking met gemeenten. 
 
5.2  Aanbevelingen 
 
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen verschillende aanbevelingen 
worden gedaan aan Nederlandse gemeenten. Ten eerste dienen Nederlandse gemeenten 
ervoor te zorgen dat het beleid wat ze voeren ten opzichte van bedrijventerreinen zich niet 
toespitst op het geheel van bedrijven, maar dat er minimaal beleid moet worden gemaakt op 
verschillende soorten bedrijven en terreinen. Terreinen moeten los worden bekeken, waarna 
het te voeren beleid kan worden vastgesteld. Eventueel moet er beleid worden opgesteld wat 
bestaat uit meerdere beleidsvormen die elk toegespitst zijn op een bepaald bedrijfstype. 
Ten tweede dienen gemeenten ervoor te zorgen dat, zoals De Boeij vermeldde, de 
omstandigheden voor bedrijven binnen de gemeente goed zijn. De gemeente dient mee te 
werken met de bedrijven. Bureaucratie moet worden vermeden. Bedrijven die eenvoudig 
kunnen investeren zullen dit ook vaker doen, en zo dus minder geneigd zijn een nieuwe 
locatie te zoeken. Bedrijfsklimaat, het gemak waarmee een ondernemer in de gemeente kan 
ondernemen, is zeer belangrijk.  
Tenslotte moeten gemeenten alert blijven. Uit de resultaten bleek dat de bedrijven op de nog 
niet geherstructureerde terreinen voorzichtiger waren met het doen van investeringen dan de 
bedrijven op de geherstructureerde bedrijven. Gemeenten dienen er zodoende voor te 
zorgen dat de bedrijventerreinen in goed staat blijven. Het is voordeliger direct te handelen 
bij een klein probleem, dan niets te doen en jaren later het terrein te moeten herstructureren. 
Dit werkt ook positief voor de bedrijven en ondernemers, die zullen zelf meer geneigd zijn te 
investeren in hun pand als de gemeente het terrein actief onderhoud. 
 
5.3  Kritische reflectie 
 
In deze reflectie zal worden teruggekeken op dit onderzoek. Hierbij zullen de beperkingen 
van het onderzoek, in theoretische en empirische zin aan bod komen. 
 
De gebruikte informatie is redelijk gering. Ten eerste zijn conclusies getrokken na analyse 
van slechts twee bedrijventerreinen. Op deze terreinen is ook slechts een deel van de 
ondernemers gesproken, dan wel telefonisch, dan wel via gesprekken, dan wel via enquête. 
De bevindingen zouden sterker zijn wanneer deze informatie uitgebreider is. Op deze wijze 
is het de vraag of men de uitkomsten van dit onderzoek zou mogen generaliseren. De 
huidoge steekproef zou de gehele populatie namelijk niet kunnen weerspiegelen. Dat zou 
betekenen dat eenzelfde onderzoek op een andere locatie deels of geheel andere resultaten 
zou kunnen opleveren. Een grotere informatiepoel zou de generaliseerbaarheid en daarmee 
de sterkte van dit onderzoek verbeteren. Hierbij moet wel worden vermeld dat gezien de tijd 
die is uitgetrokken voor deze scriptie het zeer moeilijk was om een grotere informatiebron te 
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verkrijgen. Tijdens dit onderzoek bleek het namelijk zeer lastig om ondernemers zover te 
krijgen mee te werken. Zeer veel ondernemers zijn benaderd en slechts enkelen wilden hun 
medewerking verlenen. Kanttekening hierbij is dat het resultaat van het onderzoek 
generaliseerbaar moet zijn voor deze twee terreinen, en dat is met de huidige informatiebron 
wel degelijk mogelijk. 
Het onderzoek laat meer dan genoeg ruimte voor verbetering maar ook voor verder 
onderzoek. Het zou interessant om een vorm van dit onderzoek in een andere regio te 
herhalen en de resultaten onderling te vergelijken. 
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