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Voorwoord 

Voor u ligt mijn bachelorthesis over de factoren die van invloed zijn op de pand- en 

kavelinvesteringen van ondernemers op bedrijventerreinen. Ik merkte tijdens het vak 

‘Grondmanagement en grondexploitatie’ dat mijn interesse gewekt werd door de veroudering van 

bedrijventerreinen. Toen dit één van de onderwerpen op de keuzelijst voor de scriptie bleek te zijn, 

was mijn keuze dan ook snel gemaakt.  

Hoewel het de nodige bloed, zweet en tranen heeft gekost, ook mede door een vervelende 

periode uit mijn privéleven, was het een erg leerzaam project. De ervaringen die ik heb opgedaan 

tijdens het schrijven van deze bachelorthesis zullen bij de masterscriptie goed van pas komen.   

 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleider Huub Ploegmakers, voor al zijn goede feedback en 

ondersteuning tijdens het onderzoeksproces. Tot slot wil ik alle respondenten bedanken voor hun 

medewerking aan de interviews.  

 
Thomas Kamphuis 
Borne, Augustus 2012 
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Samenvatting 

In ons land is ongeveer een derde van alle werkgelegenheid gevestigd op bedrijventerreinen en deze 

zijn dan ook belangrijk voor de Nederlandse economie. In vergelijking met andere landen is het vrij 

uniek te noemen dat in Nederland het aanbod van grond voor bedrijven gedomineerd wordt door 

gemeenten. Voor gemeenten is deze uitgifte van grond een belangrijke bron van inkomsten en zij 

veronderstellen dat door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen nieuwe bedrijven worden 

aangetrokken en zodoende de werkgelegenheid en lokale economie gestimuleerd wordt. Deze 

veronderstelling staat in de literatuur vaak ter discussie. Zo blijkt uit verschillende studies dat het 

aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen eerder tot een herverdeling van de werkgelegenheid 

binnen de regio leidt, dan tot nieuwe werkgelegenheid. Dit komt omdat zo’n 75% van de bedrijven 

verhuist  binnen de gemeente en zelfs zo’n 94% binnen de regio. Omdat gemeenten de voorraad 

bouwrijpe grond altijd voldoende op peil willen houden, om zo geen ‘nee’ te hoeven verkopen aan 

bedrijven, reserveren gemeenten bij de uitgifte van bouwrijpe grond al direct weer nieuwe grond. De 

angst is dat een bedrijf anders zal kiezen voor een vestigingsplaats in een ander gemeente in de 

regio. Tevens overstijgen de ramingen van de benodigde grond vaak de daadwerkelijke vraag naar 

bedrijventerreinen.  Zodoende is er een overaanbod aan grond voor bedrijventerreinen tegen lage 

prijzen ontstaan. Door deze lage grondprijzen wordt het voor bedrijven (financieel) aantrekkelijker 

om te verhuizen naar een nieuwe locatie dan te investeren, in bijvoorbeeld een renovatie, op de 

bestaande locatie.  

Hierdoor is er sprake van relatieve veroudering. Dit proces van relatieve veroudering wordt 

op de bestaande terreinen door de huidige planningspraktijk van gemeenten versterkt. Er zijn in de 

literatuur al tal van oplossingen aangedragen die het verouderingsprobleem mogelijk zouden kunnen 

oplossen. Deze oplossingen zijn voornamelijk gebaseerd op twee veronderstellingen die nog maar 

weinig empirisch getoetst zijn. De ene veronderstelling is dat door het creëren van schaarste het 

voor ondernemers aantrekkelijker zal worden om op de bestaande locatie te investeren. De andere 

veronderstelling is dat publieke investeringen in de openbare ruimte van een bedrijventerrein private 

investeringen in pand en/of kavel zullen doen ontketenen. Het weinige empirische onderzoek dat er 

gedaan is naar deze veronderstellingen leverde ook nog eens tegenstrijdige resultaten op. Zodoende 

is het wetenschappelijk relevant om meer onderzoek te doen naar de factoren die van invloed zijn op 

de investeringen van ondernemers. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de 

factoren die van invloed zijn op de investeringen die ondernemers op bedrijventerreinen doen in hun 

pand en kavel. Deze doelstelling leidt tot de volgende vraagstelling: Welke factoren zijn van invloed 

op de pand- en kavelinvesteringen van ondernemers op bedrijventerreinen? 

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek heeft vooral betrekking op een 

effectievere aanpak van het bedrijventerreinenbeleid. Als de overheid immers beter inzicht krijgt in 

welke factoren van invloed zijn op het investeringsgedrag van ondernemers, kan men gerichter en 

daarmee effectiever beleid ontwikkelen. Dit laatste is van groot belang om verdere verloedering en 

leegstand en daarmee hoog oplopende kosten van herstructurering tegen te gaan. Daarnaast zal 

door een effectiever bedrijventerreinenbeleid (onnodige) verrommeling van het landschap 

verminderen.  

 

Als theoretisch kader is er een driedeling in categorieën van factoren gemaakt die in de literatuur 

worden  verondersteld als factoren die van invloed zijn op de pand- en kavelinvesteringen van 

ondernemers. De drie categorieën betreffen de bedrijfsinterne kenmerken, de  locatiefactoren en de 

overheidsinvloed. Op basis van dit theoretische kader is ook de vragenlijst ontwikkeld voor de 
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interviews met de ondernemers  en de ondernemersverenigingen. Er is als onderzoeksmethode 

namelijk gekozen voor een vergelijkend casestudyonderzoek tussen twee bedrijventerreinen in 

Arnhem. Deze bedrijventerreinen zijn gekozen op basis van een aantal criteria. Het ene terrein moest 

geherstructureerd zijn en het andere terrein ‘rijp’ voor herstructurering om zodoende te kunnen 

onderzoeken in hoeverre publieke investeringen in de openbare ruimte van invloed zijn op de 

investeringen van ondernemers.  Op andere factoren zoals grootte, type bedrijvigheid en ligging 

moesten de bedrijventerreinen zoveel mogelijk gelijk zijn, zodat deze verschillen niet de resultaten 

zouden beïnvloeden. Op basis van deze selectie zijn bedrijventerreinen De Overmaat en IJsseloord 1 

(geherstructureerd) in Arnhem gekozen. Per terrein zijn diepte-interviews gehouden met minstens 

drie eigenaar-gebruikers en een lid van de ondernemersvereniging.  

 

De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat voor de meeste ondernemers bedrijfsinterne 

kenmerken de belangrijkste reden zijn om te gaan investeren in pand en/of kavel. Vooral de 

uitstraling van het pand, al dan niet met een verwachte groei van de productie/de  verkoop 

(afhankelijk van het type bedrijf) of een verwachte groei van het aantal arbeidsplaatsen, waren 

bedrijfsinterne factoren die de grootste invloed hadden in de beslissing om in het pand en/of de 

kavel te investeren. Op basis van dit onderzoek kan niet worden geconcludeerd of het zo is dat niet-

consumentgerichte bedrijven minder investeren in de uitstraling van het pand en kavel dan 

consumentgerichte bedrijven, omdat de hoogtes van de investeringen niet bekend zijn. Hierdoor valt 

er uit dit onderzoek alleen af te leiden dat niet-consumentgerichte bedrijven minder waarde lijken te 

hechten aan de uitstraling van hun pand en/of kavel.  Dit type bedrijvigheid zal dan ook eerder 

investeren als gevolg van verwachte groei van de productie/de verkoop of het aantal 

arbeidsplaatsen. De invloed die de conjunctuur heeft op de investeringen verschilt erg per 

ondernemer en daardoor is hier geen eenduidige Daarnaast bleek dat de conjunctuur niet alleen 

indirect van invloed is op de investeringen, zoals was verondersteld in het conceptuele model van dit 

onderzoek, maar ook voor een enkeling direct. 

De locatiefactoren, die in de meeste studies worden gebruikt om bedrijfsmigratie te 

verklaren, bleken ook van invloed te zijn op de investeringen op de bestaande locatie. Zo gaven drie 

van de acht ondernemers aan dat locatiefactoren een grotere invloed op hun pand- en 

kavelinvesteringen hebben dan de bedrijfsinterne factoren. Vooral de locatiefactoren bereikbaarheid 

via de weg, parkeergelegenheid, uitbreidingsmogelijkheden en een zichtlocatie bleken veel 

ondernemers erg belangrijk te vinden. Dit waren voornamelijk de factoren die in de literatuur ook als 

de belangrijkste push- en pullfactoren werden verondersteld.  

Van de overheidsinvloed gaven de meeste ondernemers aan dat deze, van de drie categorieën, de 

minste invloed heeft op hun investeringen. De invloed die de gemeente heeft op hun investeringen, 

wordt door het merendeel van de ondernemers als negatief ervaren. Velen verwijzen hierbij naar het 

niet krijgen van een vergunning of het afdwingen van investeringen door de gemeente (meestal 

vanwege veiligheidsredenen). Op basis van deze vergelijkende casestudy kan worden geconcludeerd 

dat een herstructurering van de openbare ruimte geen directe invloed heeft op de pand- en 

kavelinvesteringen van ondernemers.  

Tot slot zijn er naast de drie categorieën van factoren nog enkele nieuwe factoren, die niet in 

het theoretisch kader zijn meegenomen, aan het licht gekomen tijdens de interviews. Zo bleken eisen 

van de fabrikant voor enkele ondernemers van grote invloed te zijn op hun pandinvesteringen. Een 

tweede factor betreft het vestigen van een publiekstrekkend bedrijf op het terrein. Hierdoor kwam 

er meer verkeer en dus ook meer bezoekers op het terrein, waardoor enkele eigenaren van 
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verouderde panden, zijn gaan investeren in het opknappen van hun pand. Het investeren vanwege 

een waardevermeerdering van het pand om zodoende (hopelijk) een gunstige verkoopwaarde te 

garanderen bij het verhuizen of het met pensioen gaan, is een laatste factor die tijdens enkele 

interviews  naar voren is gekomen. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

In deze bachelorthesis staan de investeringsmotieven van ondernemers op bedrijventerreinen 

centraal. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt er een projectkader over de 

bedrijventerreinproblematiek in Nederland gegeven. Vanuit dit projectkader worden de doel –en 

vraagstelling ontwikkeld (paragraaf 1.2). Tot slot wordt in paragraaf 1.3 ingegaan op de 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek.  

 

1.1 Projectkader 

Bedrijventerreinen zijn erg belangrijk voor de economie in Nederland. Een steeds groter deel van de 

werkgelegenheid in ons land is gevestigd op bedrijventerreinen en dit neemt nog steeds toe. In 2006 

was ongeveer een derde van de werkgelegenheid in Nederland te vinden op een bedrijventerrein 

(Weterings, Knoben & Van Amsterdam, 2008, p. 9). Gemeentes zijn in Nederland de belangrijkste 

aanbieders op de markt van bedrijventerreinen (Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ,2009, p. 

17). Vergeleken met andere landen is dat vrij uniek. Zo wordt in landen als Frankrijk en Duitsland het 

aanbod van grond voor bedrijven niet door overheden gedomineerd, maar verzorgen zij maar een 

(klein) deel van het aanbod (Gorter & Olden, 2007). Ondanks het feit dat gemeenten in Nederland 

het aanbod domineren zorgen bouwondernemers en particuliere ontwikkelaars volgens IBIS al 

jarenlang voor zo’n 20% van het aanbod van grond voor bedrijven (Louw, Needham, Olden & Pen, 

2009, p. 74). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat van deze 20% ook een deel publiek-private 

samenwerking is.  Het particuliere aanbod vertoont grote verschillen tussen de provincies. 

Verklaringen voor deze aanzienlijke verschillen zijn er nauwelijks.  

 

Voor gemeenten is de uitgifte van grond een belangrijke bron van inkomsten (Gorter & Olden, 2007, 

p. 7). Daarnaast willen zij de economische groei en daarmee de werkgelegenheid binnen de 

gemeentegrenzen bevorderen door altijd voldoende grond op voorraad te hebben tegen lage prijzen 

(Louw et, al. 2009, p. 134). Gemeenten reserveren bij de uitgifte van bouwrijpe grond vaak al weer 

nieuwe grond om zo de voorraad bouwrijpe grond op niveau te houden (PBL, 2009, p. 16). Daarnaast 

zijn de ramingen van de benodigde grond  vaak veel te hoog en overschatten de daadwerkelijke 

vraag naar bedrijventerreinen. Deze overreservering van grond door gemeenten wordt vooral 

gedreven uit (de ongegronde) angst om potentiele geïnteresseerde bedrijven ‘nee’ te moeten 

verkopen (PBL, 2009, p. 16). De assumptie is dat het bedrijf hoogstwaarschijnlijk naar een andere 

gemeente binnen de regio zal verhuizen. Naast de overreserveringen van grond zorgt deze angst er 

volgens verschillende bronnen (VROM-raad, 2006, p. 34; THB, 2009, p. 27) ook voor dat gemeenten 

niet de hoogst mogelijke prijs voor de grond vragen en niet al te hoge eisen stellen, zoals ten aanzien 

van milieu, aan bedrijven die zich willen vestigen. Doordat de gemeenten in Nederland bij de 

ontwikkeling van bedrijventerreinen al zo’n lange tijd optreden als grondexploitant is het erg lastig 

om van dit pad af te wijken, er is dus sprake van padafhankelijkheid (Needham & Louw, 2003, p. 2) 

Gemeenten veronderstellen dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, nieuwe bedrijven 

aantrekt en daarmee dus de lokale economie en werkgelegenheid zal stimuleren (PBL, 2009, p. 13). 

Deze aanname staat in de literatuur vaak ter discussie. Zo is er onder meer volgens het Planbureau 

voor de Leefomgeving (2009, p. 13), Weterings et al. (2008, p. 18) en Louw et al. (2009, p. 221) 

weinig bewijs dat deze veronderstelling juist is. Weterings et al. (2008) tonen namelijk aan dat het 

aandeel banen dat voortkomt uit nieuwe oprichtingen op bedrijventerreinen kleiner is dan voor de 

totale werkgelegenheid in ons land. Volgens hen spelen ook bedrijfsverplaatsingen niet zo’n grote rol 
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in de groei van de werkgelegenheid. Dit  heeft te maken met het feit dat, hoewel het aantal 

bedrijfsverplaatsingen tussen en naar bedrijventerreinen al redelijk beperkt is, de meeste bedrijven 

zich ook nog verplaatsen binnen de gemeente. Zo blijkt uit het onderzoek van het Ruimtelijke 

Planbureau (2007, p. 8) dat het overgrote deel van de bedrijven, 75%, verhuist binnen de gemeente 

en zelfs 94% binnen de regio. Dit heeft onder andere te maken met het netwerk van klanten, 

werknemers, leveranciers en dergelijke die het bedrijf niet kwijt wil raken als gevolg van een 

verhuizing over een grote afstand (Ruimtelijk Planbureau, 2007, p. 18). Hieruit kan dus worden 

afgeleid dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen niet per definitie leidt tot een groei van de 

werkgelegenheid zoals gemeenten veronderstellen, maar eerder tot een herverdeling van de 

werkgelegenheid binnen de regio (Louw & Bontekoning in Weterings et al., 2008, p. 51). De 

gemeenten binnen een regio concurreren dus met elkaar om grotendeels dezelfde bedrijven. Door 

het ontbreken van een regionale afstemming tussen gemeenten, zal het overaanbod aan bouwrijpe 

grond voor bedrijventerreinen alleen maar verder toenemen.  

Naast de discussie over de juistheid van de veronderstelling van gemeenten omtrent de 

relatie tussen de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en een groei van de economie en de 

werkgelegenheid, komen ook de gevolgen van deze veronderstelling ruimschoots in de literatuur ter 

sprake. Het gevolg van deze aanname van gemeenten is dat er een overaanbod aan 

bedrijventerreinen tegen lage prijzen ontstaat. Voor bedrijven is dit natuurlijk erg gunstig, maar voor 

een efficiënt ruimtegebruik niet (Louw et al., 2009, p. 134). Door deze lage grondprijzen wordt de 

vraag naar bouwrijpe grond op nieuwe bedrijventerreinen namelijk gestimuleerd en de prikkels om 

te investeren op de bestaande terreinen weggenomen (PBL, 2009, p. 93). Het is voor bedrijven dan 

immers goedkoper om een nieuw pand op een nieuw terrein te laten bouwen dan om het oude 

pand, dat niet meer aan de gewenste eisen voldoet, te renoveren.  Louw et al. (2009, p. 36) voegen 

hier nog aan toe: “als ondernemers meer belangstelling zouden hebben voor de bestaande voorraad 

bedrijfspanden, dan zou de vraag naar nieuwe bedrijfspanden afnemen en dus ook de vraag naar 

nieuwe bedrijventerreinen”. 

 Het bestaande overaanbod aan grond voor bedrijventerreinen, oftewel het ontbreken van 

schaarste, leidt tot een veroudering van bedrijventerreinen. Het gaat in dit geval om relatieve 

veroudering. Het proces van relatieve veroudering op bestaande bedrijventerreinen  is versterkt door 

gemeenten omdat zij veelvuldig nieuwe bedrijventerreinen hebben uitgegeven (Louw et al., 2009, p. 

155). De veronderstelling is dat bedrijven op bestaande bedrijventerreinen zullen worden 

‘weggelokt’ naar de nieuwe terreinen vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding, waardoor 

investeringen op de bestaande locatie uitblijven. Ondernemers kunnen op de nieuwe 

bedrijventerreinen een kavel uitkiezen en een pand laten bouwen die volledig zijn afgestemd op hun 

wensen en financieel opwegen tegen de vaak hoge kosten van renovatie van het bestaande pand 

(Louw et al., 2009, p. 155). Een ander voordeel voor de ondernemers is dat ze op een nieuw terrein 

extra ruimte kunnen reserveren voor  eventuele uitbreidingen van het bedrijf in de toekomst.  

Naast relatieve veroudering  onderscheiden Traa en Knoben (2009, p. 13) nog vier andere 

soorten van veroudering; technische, economische, maatschappelijke en ruimtelijke veroudering.  

Technische veroudering is veroudering die ontstaat door een gebrek aan onderhoud. Economische 

veroudering ontstaat door wijzigingen in marktontwikkeling en maatschappelijke veroudering is het 

gevolg van wijzigingen in regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en milieu. Tot slot is 

er sprake van ruimtelijke veroudering wanneer er liggingsaspecten van het terrein ongunstig zijn.  
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Oplossingsrichtingen  

De snelle relatieve veroudering van bedrijventerreinen vraagt om oplossingen. In de literatuur zijn er 

de afgelopen jaren tal van oplossingen aangedragen die het probleem mogelijk zouden kunnen 

oplossen. Deze oplossingen zijn grotendeels gebaseerd op twee veronderstellingen die nog maar 

weinig empirisch getoetst zijn. De eerste veronderstelling is dat door het creëren van schaarste van 

grond voor bedrijven het voor ondernemers aantrekkelijker wordt om op de bestaande locatie te 

investeren. De andere veronderstelling is dat publieke investeringen in de openbare ruimte van een 

bedrijventerrein ondernemers zullen doen investeren in hun pand en/of kavel. In deze paragraaf 

zullen deze twee oplossingsrichtingen worden uitgewerkt.   

 

De herstructureringsopgave in Nederland is groot, vanwege de snelle relatieve veroudering van 

bedrijventerreinen als gevolg van de huidige planningspraktijk (THB, 2008). Gemeenten kiezen 

namelijk, om te voorzien in de vraag naar ruimte voor werkgelegenheid, eerder voor de aanleg van 

nieuwe terreinen dan om verouderde terreinen te herstructureren (PBL, 2009, p. 19). Gemeenten 

veronderstellen dat de ruimte die door herstructurering vrijkomt niet voldoende is om aan de vraag 

te kunnen voldoen. Daarnaast is een veelgehoord argument dat de herstructurering van oude 

terreinen veel meer kost dan de aanleg van nieuwe terreinen.  Zo kunnen gemeenten bij nieuwe 

terreinen de infrastructuur en de aanleg van een nieuw terrein financieren uit de opbrengsten van de 

gronduitgifte, waarmee de grondexploitatie voor een nieuw terrein dus eenvoudiger sluitend te 

krijgen is dan die van een verouderd terrein (PBL, 2009, p. 20). Het is dus ook een financiële 

overweging die gemeenten maken.  Om (verdere) veroudering van bedrijventerreinen tegen te gaan 

is herstructurering  essentieel.  Herstructurering wordt door Louw et al. (2009, p. 157) omschreven 

als “een koepelbegrip voor een groot aantal maatregelen die de veroudering van bedrijventerreinen 

moeten tegengaan”. In de literatuur (THB, 2008; Louw et al., 2009; Traa & Knoben, 2009) worden er 

doorgaans vier gradaties  van herstructurering onderscheiden, te weten van licht naar zware 

herstructurering: facelift, revitalisering, herprofilering en transformatie. In het achterhoofd moet 

worden gehouden dat deze typen herstructurering soms lastig van elkaar te onderscheiden zijn. 

Gemeenten gaan er volgens onder meer Olden (2007) en Louw et al. (2009, p. 162) vanuit 

dat na publieke investeringen in de openbare ruimte ondernemers zullen investeren in het 

opknappen van hun panden en kavels. Olden (2007) en ook Louw et al. (2009, p. 162) plaatsen echter 

kanttekeningen bij deze veronderstelling en deze laatste zijn van mening dat de aanname alleen 

opgaat zolang de bedrijfspanden nog courant zijn en de zittende bedrijven nog goed presteren. 

Milieudefensie (2007) twijfelt tevens aan het veronderstelde positieve effect van publieke 

investeringen in de openbare ruimte op private investeringen. 

 

Het creëren van schaarste wordt in de literatuur gezien als een oplossing die het verouderings-

probleem bij de oorzaak aanpakt.  Het ontbreken van schaarste staat in nauwe relatie met het 

moeilijk van de grond komen van private investeringen op de bestaande locatie. Immers, zijn door 

het overaanbod aan grond voor bedrijventerreinen en de concurrentie tussen gemeenten de 

grondprijzen erg laag, waardoor het voor bedrijven goedkoper en makkelijker is om naar een nieuw 

terrein te verhuizen dan om in het bestaande (verouderde) pand te gaan investeren. De 

veronderstelling is dus dat voor ondernemers verhuizen naar een nieuw pand  door het overaanbod 

aantrekkelijker is en dus wordt verkozen boven het investeren in het bestaande pand (Segeren, 

Needham & Groen, 2005, p.141). Tevens leiden de lage grondprijzen tot het weinig efficiënt 

omspringen van bedrijven met de ruimte. Vaak wordt er extra grond ingekocht voor eventuele 
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toekomstige uitbreidingen, waardoor die stukken grond lange tijd braak blijven liggen (Louw et al., 

2009, p. 63). Dit komt de uitstraling van het bedrijventerrein niet ten goede. Volgens Louw et al. 

(2009, p. 228) kan dit inefficiënt omgaan met de ruimte worden teruggedrongen door het creëren 

van schaarste: “Bedrijfsruimten zullen beter worden gekoesterd”. 

Ook Van ’t Klooster (2006, p. 63) ziet de voordelen van het creëren van schaarste. Zo geeft hij 

aan dat door het creëren van schaarste de prijs van de grond op de markt voor bedrijventerreinen 

gaat stijgen. Door het hogere prijsniveau is het vervolgens ook mogelijk dat herstructurering 

rendabel wordt. Tot slot bevestigt Van ’t Klooster (2006, p. 63 ) dat door schaarste de intensiteit van 

het grondgebruik door ondernemers zal toenemen.   

Toch staat niet iedereen positief tegenover het creëren van schaarste. Zo zegt de VROM-raad 

(2006, p. 63) hier het volgende over: “het creëren van schaarste staat immers haaks op de behoefte 

om flexibel in te kunnen spelen op de vraag. Dit is vanuit economische overwegingen van belang. 

Bovendien zou een uitgiftestop kunnen zorgen voor schade aan de economie van sommige regio’s”.  

 

De veronderstellingen waar de oplossingsrichtingen voor het verouderingsprobleem op gebaseerd 

zijn, zijn nog maar weinig empirisch getoetst (Louw et. al, 2009, p. 169). En de enkele onderzoeken 

die hiernaar gedaan zijn, leverden tegenstrijdige bevindingen op. Een onderzoek die de 

veronderstelling van gemeenten ondersteunt is van Schenau (2011). Uit zijn onderzoek blijkt dat 

gevestigde ondernemers eerst naar de gemeente wijzen bij achterstallig onderhoud van de openbare 

ruimte op het terrein, voordat zijzelf overgaan tot investeringen in hun kavel en vastgoed (2011, p. 

47). Ook het onderzoek van Van der Ham (2010, p. 74) toont aan dat herstructurering van de 

openbare ruimte wel degelijk een positief effect heeft op de pandinvesteringen van ondernemers.  

Zo geeft het merendeel van de door hem onderzochte respondenten aan dat zij de 

verantwoordelijkheid van de herstructurering bij de gemeente vinden liggen en dat zij na 

herstructurering door de gemeente bereid zijn te investeren in hun eigen pand.  

Een onderzoek dat de veronderstelling van gemeenten verwerpt, is van Van den Berg (2008). 

Zo concludeert hij op basis van zijn onderzoek dat er geen directe relatie is tussen publieke en private 

investeringen en geeft als belangrijkste argument hiervoor dat ondernemers continu vanuit 

bedrijfseconomische redenen investeren en gemeenten slechts sporadisch investeren in de openbare 

ruimte van een bedrijventerrein (Van den Berg, 2008, p. 74) 

Het effect dat het creëren van schaarste zal hebben op de investeringen van ondernemers op 

de bestaande locatie is ook nauwelijks empirisch getoetst. Eén van de weinige empirische 

onderzoeken hiernaar is van Franken en hij concludeert dat schaarste ervoor kan zorgen dat 

ondernemers gaan investeren in hun bestaande pand en kavel, waardoor minder snel veroudering 

optreedt en/of wordt tegengegaan (2009, p. 64). Bloem voegt hier op basis van zijn empirisch 

onderzoek aan toe dat door het creëren van schaarste de bestaande bedrijventerreinen 

aantrekkelijker worden en in waarde stijgen (Bloem, 2009, p. 22).  

 

1.2 Doel- en vraagstelling 

Zoals uit paragraaf 1.1 is gebleken worden er in de wetenschappelijke literatuur en ook in beleid 

allerlei veronderstellingen gedaan over  de factoren die van invloed zijn op het investeringsgedrag 

van ondernemers. Deze veronderstellingen zijn echter nog maar weinig empirisch getoetst en 

eenduidigheid ontbreekt. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat er geen eenduidigheid bestaat over de 

veronderstelling of publieke investeringen in de openbare ruimte van bedrijventerreinen een positief 

effect hebben op private investeringen, terwijl gemeenten hier wel vanuit gaan. Ook is er in de 
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literatuur maar weinig geschreven over waarom bedrijven investeren op een bepaalde locatie. De 

beperkte kennis en ontbrekende eenduidigheid over de factoren die van invloed zijn op de 

investeringen van ondernemers vormen een aanleiding voor verder onderzoek.  

 

Het doel van dit onderzoek is (dus) om meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op 

de investeringen die ondernemers op bedrijventerreinen doen in hun pand en kavel.  

 

Deze doelstelling leidt tot de volgende centrale vraag:  Welke factoren zijn van invloed op de pand- 

en kavelinvesteringen van ondernemers op bedrijventerreinen? 

 

1.3 Relevantie  

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is al gebleken uit de vorige paragraaf, namelijk 

het ontbreken van eenduidigheid over de factoren die van invloed zijn op het investeringsgedrag van 

ondernemers. Dit komt omdat de veronderstellingen in de literatuur en onder het beleid nog maar 

weinig empirisch getoetst zijn en de enkele empirische onderzoeken die zijn uitgevoerd 

tegenstrijdige resultaten opleverden. Van Steen (1997, p. 9) noemt het ‘verwonderlijk’ dat door 

geografen en planologen in het recente verleden zo weinig aandacht is besteed aan 

investeringsprocessen en de uitkomsten hiervan terwijl deze grote invloed hebben op de ruimtelijke 

ordening: “zowel de stedelijke als de rurale gebouwde omgeving komen tot stand door middel van 

investeringen, terwijl latere (des)investeringen plaats zullen vinden in diezelfde door middel van 

investeringen reeds vormgegeven  omgeving” (Van Steen, 1997, p. 9).  

Tevens is de acceleratortheorie, die in paragraaf 2.1.1 verder uitgewerkt zal worden, (bijna) 

altijd op macroniveau empirisch getoetst en (bijna) nooit op het lokale of microschaalniveau (niveau 

van de individuele ondernemer). Het is daarom relevant om middels dit onderzoek  de 

investeringsmotieven van ondernemers verder uit te diepen. Ook is het wetenschappelijk relevant 

om te kijken wat de invloed is van de locatiefactoren op de investeringen van bedrijven op de 

bestaande locatie.  In de wetenschappelijke literatuur is hier namelijk tot op heden niet of nauwelijks 

iets over geschreven.  Als het in de wetenschappelijke literatuur over  locatiefactoren gaat, heeft het 

namelijk bijna altijd betrekking op de invloed van deze factoren op de verhuisgeneigdheid van 

ondernemers. Over de invloed van deze locatiefactoren op de investeringen van ondernemers op de 

bestaande locatie, waar dit onderzoek juist op gericht is, is nog maar weinig onderzocht. Mogelijk 

kunnen de locatie theorieën, die de vraag naar locatiekenmerken proberen te verklaren (Louw et al., 

2009, p. 36) toch een bijdrage leveren aan het verkrijgen van inzicht in de private investeringen van 

bedrijven op de bestaande locatie.  

 Naast de wetenschappelijk relevantie, is er ook sprake van een maatschappelijke relevantie. 

De overheid wil de bedrijventerreinenmarkt in zo goed mogelijke banen leiden, omdat de 

bedrijventerreinen erg belangrijk zijn voor de economie en de werkgelegenheid van ons land. In dit 

onderzoek wordt er geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de investeringsmotieven van 

ondernemers in hun kavels en vastgoed. Dit inzicht kan mogelijk bijdragen aan een effectiever 

bedrijventerreinenbeleid. Als de overheid immers beter inzicht krijgt in welke factoren van invloed 

zijn op het investeringsgedrag van ondernemers, kan men gerichter en daarmee effectiever beleid 

ontwikkelen. Dit laatste is van groot belang om verdere verloedering en leegstand en daarmee 

oplopende kosten voor herstructurering tegen te gaan.  De investeringen in herstructurering liegen 

er namelijk niet om. Zo heeft het Rijk in de periode 2000 tot 2008 zo’n 400 miljoen euro voor de 

herstructurering van bedrijventerreinen uitgetrokken (Algemene Rekenkamer, 2010, p. 2). Voor de 
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periode 2009-2013 heeft het Rijk nogmaals een bedrag van 400 miljoen euro beschikbaar gesteld 

voor de herstructurering van bedrijventerreinen (Rijksoverheid, 2008). Ook de THB schat de 

investeringen die nodig zijn voor de revitalisering en de herprofilering van de bedrijventerreinen 

hoog in. Volgens hen bedraagt de investeringsbehoefte  tot 2020 circa 6,35 miljard euro (THB, 2009, 

p. 33).            

 Tot slot kan door een succesvollere aanpak van de veroudering het inefficiënte ruimtegebruik 

op bedrijventerreinen worden teruggedrongen, waardoor verrommeling van het landschap, wat door 

de samenleving als iets ongewenst wordt gezien, zal verminderen (Algemene Rekenkamer, 2009, p. 

2).  
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Hoofdstuk 2 Theorie 

In paragraaf 2.1 is het theoretisch kader te vinden en in paragraaf 2.2. is het conceptueel model, dat 

op basis van het theoretisch kader is ontwikkeld, weergegeven.   

 

2.1 Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader zal er een overzicht gegeven worden van de verschillende theoretische 

concepten en veronderstellingen over de factoren die van invloed zijn op het investeringsgedrag van 

ondernemers.  Er zal onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfsinterne en bedrijfsexterne 

kenmerken die van invloed zijn op de investeringen van ondernemers. De bedrijfsinterne kenmerken 

hebben te maken met processen die zich in het bedrijf afspelen. Dit zijn bijvoorbeeld de productie, 

het aantal medewerkers, de bedrijfssector en de grootte van het bedrijf. Bij de bedrijfsexterne 

factoren moet er gedacht worden aan factoren die buiten het bedrijf liggen. Dit zijn de factoren waar 

de ondernemers niet of nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het overheidsbeleid en de locatiefactoren.  

De keuze voor deze indeling in bedrijfsinterne en -externe factoren is gemaakt op basis van 

de gekozen theoretische concepten van dit onderzoek, die in dit hoofdstuk zullen worden 

uitgewerkt. Zo zijn de vier theoretische concepten die worden uitgewerkt; de beleidstheorie, de 

acceleratortheorie, de locatie theorieën en daarnaast ook de onderzoeken van Van Steen (die als 

theorie dienen).  Iedere theorie legt de nadruk bij het verklaren van investeringen in kapitaal ergens 

anders, en laat daardoor tegelijkertijd andere zaken buiten beschouwing. Zo gaat de 

acceleratortheorie, die in paragraaf 2.1.1 besproken zal worden, niet in op bedrijfsexterne factoren, 

maar uitsluitend op bedrijfsinterne factoren. Anderzijds schenkt de beleidstheorie over het 

investeringsgedrag van ondernemers en de locatie- theorieën niet of nauwelijks aandacht aan de 

invloed van bedrijfsinterne factoren. Zo blijkt ook uit een studie van Van Pellenbarg (2005, p. 23) dat 

de bedrijfsinterne kenmerken in studies, naar in hun geval migratiegedrag van bedrijven, in de 

laatste decennia vaak zijn genegeerd. De focus lag in deze studies teveel op de ruimtelijke condities 

als verklarende factoren bij de migratie van bedrijven.  Omdat het doel van dit onderzoek is om een 

beter inzicht te krijgen in het investeringsgedrag van ondernemers is het van belang dat zowel de 

bedrijfsinterne- als de externe factoren die van invloed zijn op het investeringsgedrag van 

ondernemers in kaart worden gebracht.  

De bedrijfsexterne factoren zijn uitgesplitst naar factoren die te maken hebben met de 

locatie (paragraaf 2.1.2) en met het beleid (paragraaf 2.1.3).   

 

2.1.1. Bedrijfsinterne kenmerken 

In de literatuur zijn er verschillende theorieën te vinden die investeringen in kapitaal proberen te 

verklaren. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt in de twee belangrijkste theorieën; de 

neoklassieke investeringstheorieën en de accelerator theorieën. Beide theorieën proberen 

investeringen in kapitaal te verklaren vanuit bedrijfsinterne kenmerken.  Onder deze investeringen in 

kapitaal vallen dus ook de investeringen in vastgoed of beter gezegd bedrijfsruimten, die in dit 

onderzoek centraal staan. De twee genoemde theorieën worden in deze paragraaf verder 

uitgewerkt. 

In de neoklassieke benadering wordt verondersteld dat de kosten van het kapitaal, de 

relatieve kosten van inputs en de mogelijkheid van substitutie tussen productiefactoren de 

belangrijkste verklarende factoren voor investeringen van bedrijven zijn (Tsolacos, 1995, p. 97). 
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De acceleratortheorie zal in dit onderzoek een belangrijke rol spelen, omdat dit de meest toegepaste 

theorie is. Deze acceleratortheorie domineerde de ‘economische mindset’ van de 20e eeuw  

(Investopedia, n.d.). De neoklassieke theorie is daarentegen nauwelijks getoetst . 

De acceleratortheorie gaat er volgens Giussani en Tsolacos (1994, p. 3) vanuit dat het gewenste 

kapitaal een functie is van de productie en het niveau van benutting van het bestaande kapitaal. De 

basisassumptie van de accelerator theorie is dat het gewenste kapitaal op een gegeven tijdstip een 

meervoud is van het productieniveau (zowel het huidige als het verwachte productieniveau) op dat 

gegeven tijdstip. De acceleratortheorie ziet dus vooral het productieniveau als belangrijkste factor 

voor de investeringen van bedrijven. Dus hoe hoger de verwachte productie is, hoe groter de 

investeringen door bedrijven zullen zijn.  Tsolacos (1995, p. 96) benadrukt dit in zijn artikel met de 

volgende quote “the accelerator approach suggest that changes in output is the major determinant 

of investment in fixed capital, i.e. building structures, machinery and other capital equipment ”. Als 

er veranderingen in het productieniveau optreden, of de verwachting bestaat dat deze zal 

veranderen, dan beïnvloedt dat de gewenste kapitaalvoorraad. Er ontstaat zodoende een 

discrepantie tussen het gewenste kapitaalniveau en het daadwerkelijke kapitaalniveau. Deze 

discrepantie dient als prikkel voor bedrijven om nieuwe investeringen te doen. Een nadeel van deze 

theorie is dat het verwachte productieniveau, de factor die voor het acceleratormodel essentieel is, 

moeilijk in te schatten is. De oplossing die er voor dit probleem in de literatuur wordt gegeven zijn de 

adaptieve verwachtingsmodellen. Deze modellen gaan er vanuit dat door naar productieniveaus in 

het verleden te kijken, de toekomstige productieniveaus voorspeld kunnen worden (Giussani & 

Tsolacos, 1994, p. 3).  

Tscolacos (1995) en Giussani en Tsolacos (1994) zijn niet de enige auteurs die de relatie 

tussen productie en investeringen benadrukken. Zo zijn ook Wheaton en Torto (in Tsolacos, 1995, p. 

99) van mening dat de verwachte toekomstige productieniveaus een belangrijke rol spelen in de 

vraag naar bedrijfsruimte.  Naast het productieniveau zien deze laatstgenoemde auteurs ook de 

werkgelegenheid en de opportuniteitskosten van kapitaal als belangrijke determinanten voor de 

vraag naar bedrijfsruimte.  

Er dient hier opgemerkt te worden dat  de bedrijfsinterne kenmerken worden beïnvloed door 

de conjunctuur. Zo zullen bijvoorbeeld de verwachte productieniveaus en de werkgelegenheidsgroei 

bij economische groei hoger zijn dan bij economische krimp. De conjunctuur heeft dus indirect, via 

de bedrijfsinterne kenmerken, invloed op de pand- en kavelinvesteringen van ondernemers. 

 

Naast de factoren die volgens de twee hiervoor besproken theorieën van invloed zijn op de  

investeringen van bedrijven, blijkt uit onderzoek Van Steen (1994) dat er nog andere 

bedrijfskenmerken zijn die van invloed zijn de ruimtelijke investeringen van bedrijven. Zo stelt Van 

Steen (1994, p. 43) dat het niveau van de ruimtelijke bedrijfsinvesteringen samenhangt met de fase 

in de levenscyclus waarin de betreffende bedrijfsvestiging zich bevindt. Hij onderscheidt daarbij vier 

hoofdfasen van de levenscyclus van het bedrijf. In de eerste fase, de start-of aanloopfase, zijn de 

bedrijven nog klein en dan worden er aan de huisvesting nog niet veel eisen gesteld. In deze fase 

gaan bijna alle investeringen naar de niet-ruimtelijke investeringscategorieën zoals vervoermiddelen, 

machines, meubilair etc. Vervolgens kom het bedrijf in de fase van snelle groei terecht waar de 

behoefte aan een (eigen) ‘dak boven het hoofd’ toeneemt; de zogenaamde ruimtelijke 

investeringsquote1 benadert dan het gemiddelde van alle bedrijven. In de derde fase, de 

                                                           
1
 Deze ruimtelijke investeringsquote geeft aan wat het aandeel van de ruimtelijke investeringen is in de totale 

bedrijfsinvesteringen. Onder ruimtelijke investeringen verstaat Van Steen (1994, p. 21) het volgende: investeringen in het 
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consolidatiefase, valt de gemiddelde ruimtelijke investeringsquote volgens Van Steen (1994, p. 44) 

weer iets lager uit. Hoewel de behoefte aan uitbreiding van het bedrijfsvastgoed nu minimaal is, 

besluiten veel bedrijven om definitief vorm te geven aan de bedrijfshuisvesting nu naar verwachting 

(voorlopig?) de sterkste groei voorbij is. De vierde en laatste fase heeft Van Steen opgedeeld in 

deelfases. In de eerste van de drie deelfasen (4a) neemt bij een nieuwe groeiperiode de behoefte 

aan ‘meer’ of  ‘een ander dak boven het hoofd’ toe. In fase 4b is de gemiddelde ruimtelijke 

investeringsquote het grootst. De bedrijven lijken in deze fase hun definitieve afmeting te hebben 

gevonden en gaan over tot het creëren van definitieve huisvesting. De laatste deelfase (4c) is de fase 

van teruggang. In deze fase vallen de ruimtelijke investeringen niet geheel weg. Er moet door de 

teruggang gekeken worden naar de noodzaak voor vervangingsinvesteringen of een kleinere, beter 

passende huisvesting (Van Steen, 1994, p. 45).    

Naast de levensfase waarin het bedrijf zich bevindt, zijn de verschillen in ruimtelijke 

bedrijfsinvesteringen volgens Van Steen (1994, p. 23) te verklaren door verschillen in de 

bedrijfssectoren en de bedrijfsgrootte. Uit het onderzoek van Van Steen blijkt dat grote bedrijven 

relatief meer investeren in bedrijfsgebouwen en andere bouw- en grondwerken. Ook Van den Berg 

(2008, p. 5) geeft in zijn onderzoek aan dat de grootte van het bedrijf mogelijk van invloed kan zijn op 

de private investeringen. Zo verwacht hij dat grote bedrijven (≥ 50 medewerkers) meer investeren in 

hun vastgoed en kavel dan kleine bedrijven, omdat verhuizingen hoge investeringskosten met zich 

mee brengen. Een andere oorzaak is dat grote bedrijven geen of minder alternatieve locaties ter 

beschikking hebben en zodoende op de huidige locatie zijn aangewezen. Daarom zullen ze meer 

investeren in het up-to-date houden van hun pand (Van den Berg, 2008, p. 5). Tevens veronderstelt 

Van den Berg dat consumentgerichte bedrijven meer zullen investeren in de uitstraling van het pand, 

omdat deze als visitekaartje van het bedrijf dient. Bij niet-consumentgerichte bedrijven speelt de 

uitstraling van het pand een minder belangrijke rol.  Hoewel niet consumentgerichte bedrijven in 

vergelijking met consumentgerichte bedrijven minder waarde hechten aan de uitstraling van het 

pand, zal noodzakelijk onderhoud, zoals lekkage en dergelijke, voor beiden een reden zijn om te gaan 

investeren in het pand (Van den Berg, 2008, p. 70).  

Het onderscheid tussen wel en niet-consumentgerichte bedrijven, hangt natuurlijk nauw 

samen met één van de hiervoor genoemde factoren die Van Steen hanteert om de verschillen in de 

ruimtelijke investeringen te verklaren, namelijk de bedrijfssector.  Het aandeel ruimtelijke 

investeringen in de totale bedrijfsinvesteringen was in 1991 volgens Van Steen (1994, p. 27) in de 

sectoren ‘(groot)handel’ en ‘zakelijke diensten’ relatief hoog, bijna 30%.  Toch is het verschil met de 

andere sectoren  ‘industrie’, ‘bouw’ en ‘transport’ niet erg groot. De ruimtelijke investeringsquote 

van ieder van deze drie laatstgenoemde sectoren is namelijk ook tenminste 20%.  

 

2.1.2 Locatie  

In de vorige paragraaf zijn de bedrijfsinterne kenmerken die van invloed zijn op de investeringen van 

ondernemers uitgewerkt. In deze paragraaf zal gekeken worden naar welke invloed de 

bedrijfsexterne factor ‘locatie’ heeft op het investeringsgedrag van ondernemers. Hiervoor zullen 

onder meer de verschillende locatietheorieën worden uitgewerkt en zal er daarnaast gekeken 

worden naar bevindingen uit empirische onderzoeken.  

 

Locatietheorieën 

                                                                                                                                                                                     
bedrijfsgebouw, investeringen in andere bouw- en grondwerken zoals parkeerterreinen, wegen, etc. en de aan- of verkoop 
van grond en terreinen. 
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De neoklassieke locatietheorie is de oudste van de vier locatie theorieën.  In deze neoklassieke 

theorie staat het bedrijf centraal en gaat er vanuit dat de optimale locatie van een bedrijf is te 

berekenen op basis van de transport- en productiekosten (Louw et al., 2009, p. 37). Assumpties van 

deze theorie zijn dat bedrijven rationeel handelen in een homogene ruimte, de markt volledig vrij is 

en dat ondernemers volledig geïnformeerd zijn.  De neoklassieke theorie is vooral gericht op het 

regionale niveau.   

 De tweede locatietheorie, de behaviourale, is als reactie op de neoklassieke locatietheorie 

ontstaan (Louw et al., 2009, p. 37). In deze theorie staat niet het bedrijf, maar juist de ondernemer 

centraal. De nadruk in deze theorie ligt op de locatiebeslissing en op besluitvormingsprocessen rond 

locatiekeuzen.  Ondernemers laten zich bij de vestigingsplaatskeuze volgens deze theorie leiden door 

sociale relaties, normen en waarden etc. (De Jong, 2006, p. 19). Deze theorie doet, in tegenstelling 

tot de neoklassieke theorie, vaak uitspraken op het niveau van de directe omgeving van een bedrijf 

en niet zozeer, of in ieder  geval minder, over de regionale inbedding ervan (Louw et al., 2009, p. 37).  

 Bij de institutionele locatietheorie gaat het vooral om de invloed van multinationals, van 

technische ontwikkeling en van de overheid op de regionale ontwikkeling. Deze theorie ziet de 

locatie van een bedrijf als uitkomst van investeringsstrategieën van grote bedrijven met een aantal 

vestigingen in een regionaal systeem (Louw et al., 2009, p. 38). Ook deze theoretische stroming doet 

uitspraken op regionale schaal. 

 De laatste en vierde theoretisch stroming is de evolutionaire locatietheorie. Deze theorie 

heeft als kernvraag hoe en waarom de economische structuur voortdurend verandert onder invloed 

van conjuncturele ontwikkelingen, technologische innovatie en veranderde maatschappelijke 

structuren (Louw et al., 2009, p. 38). Ten opzichte van de vorige drie locatie theorieën is een nieuw 

aspect van deze evolutionaire theorie dat deze ook ingaat op de evolutie van een bedrijf na de 

locatiekeuze.  

Voor dit onderzoek is de behaviourale locatietheorie de meeste bruikbare van de vier 

theorieën. In deze theorie staat namelijk, net als in dit onderzoek, de ondernemer centraal. 

Daarnaast is duidelijk geworden dat deze theorie, in tegenstelling tot de drie anderen, voornamelijk 

uitspraken doet over de directe omgeving van het bedrijf en veel minder over de regionale inbedding 

ervan. Ook dit sluit aan bij het voornemen van dit onderzoek om de factoren die van invloed zijn op 

de investeringen van ondernemers op een zo laag mogelijk schaalniveau te onderzoeken, dus door 

ondernemers hierover zelf te interviewen.  

 

Terwijl de locatietheorieën uitsluitend uitspraken doen over de invloed van locatiefactoren op de 

verhuisgeneigdheid van bedrijven, doet Van Steen daarnaast ook uitspraken over factoren die van 

invloed zijn op de investeringen van ondernemers  op de bestaande locatie. Zo schrijft Van Steen  

(1994, p. 52) het volgende:  

 

“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”. 
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Uit dit citaat blijkt dat de ontevredenheid over de huidige vestigingslocatie een negatieve invloed 

heeft op de private investeringen. Ontevredenheid over de huidige vestigingslocatie kan bijvoorbeeld 

ontstaan als gevolg van veroudering van het terrein.  Wanneer een terrein immers sterk verouderd 

is, zal de ontevredenheid over de huidige vestigingslocatie afnemen, wat zoals uit het voorgaande 

citaat gebleken is, een negatieve invloed heeft op de ruimtelijke investeringen van ondernemers.  

Andere factoren die de ontevredenheid over de huidige vestigingslocatie zullen doen toenemen zijn 

bijvoorbeeld de onmogelijkheid tot uitbreiding , onvoldoende parkeergelegenheid, bereikbaarheids- 

problemen etc. Deze locatiefactoren komen ook voor in de  lijst van belangrijkste push- en 

pullfactoren van Van Steen (in Louw et al., 2009, p. 44). Pushfactoren zijn redenen voor een bedrijf 

om een locatie te verlaten en pullfactoren zijn factoren die betrekking hebben op de aantrekkende 

werking van nieuwe locaties (Louw et al., 2009, p. 43). In figuur 1 is te zien dat zowel de belangrijkste 

pull- als de belangrijkste pushfactor te maken heeft met de mogelijkheid dan wel het onvermogen 

tot uitbreiding.  Op de tweede plaats staat de representativiteit van het pand en op plaats drie de 

parkeermogelijkheden. Deze factoren worden in dit verband dus gebruikt om bedrijfsverplaatsingen 

te verklaren. Hoewel in dit onderzoek niet de bedrijfsmigratie, maar de investeringen door 

ondernemers op de bestaande locatie centraal staan, zouden deze push- en pullfactoren mogelijk 

toch ook voor dit onderzoek kunnen bijdragen aan een beter inzicht in de investeringenmotieven van 

ondernemers. Immers wanneer bedrijven de keuze maken om te verhuizen is daar vaak een heel 

beslissingsproces aan vooraf gegaan waarin naar alle waarschijnlijkheid ook is afgewogen om het 

bestaande pand te renoveren, uit te breiden en dergelijke in plaats van te verhuizen. Deze 

locatiefactoren zullen dus ook meespelen in de afweging van bedrijven om in hun pand en/of kavel 

te investeren. De ondernemers zullen in de interviews dan ook gevraagd worden naar de invloed van 

de locatiefactoren op hun investeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: Ranglijst van push- en pullfactoren. Bron: Van Steen in Louw et al., (2009, p. 44). 

 

Uit een onderzoek van de ING (2008, p. 49) blijkt dat de veronderstelling van Van Steen, dat de 

ontevredenheid over de huidige vestigingslocatie van invloed is op de investeringen van 

ondernemers in hun pand en kavel, te kloppen. Zo is in de onderstaande figuur 2, afkomstig uit het 

onderzoek van de ING, te zien dat zo’n 32% van de onderzochte ondernemers zijn huisvesting heeft 

verbouwd bij tevredenheid over de locatie, tegenover 21% van de ondernemers bij ontevredenheid 

over de locatie. De tevredenheid over het pand heeft geen invloed op de investeringen van 
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ondernemers, zo blijkt tenminste uit de onderstaande figuur 2. Het percentage ondernemers dat de 

huisvesting heeft verbouwd, is zowel bij de ondernemers die tevreden zijn als de ondernemers die 

niet tevreden zijn over het pand, 30%. Ook het percentage ondernemers dat heeft uitgebreid 

verschilt nauwelijks, namelijk 1%. Uit figuur 2 blijkt dat de mate van tevredenheid over zowel de 

locatie als het pand vooral invloed heeft op de verhuizing van ondernemers.  Zo is het percentage 

ondernemers dat is verhuisd bij tevredenheid over de locatie zo’n 18% lager dan bij ontevredenheid 

over de locatie. Bij de tevredenheid over het pand is dit verschil zo’n 14 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Percentage ondernemers dat zijn huisvesting heeft aangepast of aanpast tussen 2006 en 2010, naar tevredenheid 

met locatie en pand. Bron: ING Economisch Bureau, 2008, p. 94 

 

2.1.3 Overheidsinvloed 

Nu de locatiefactoren zijn besproken, gaat deze paragraaf in op de invloed die de overheid heeft op 

de investeringen van ondernemers.  

De overheid probeert met haar bedrijventerreinenbeleid de investeringen van ondernemers, 

zowel de aard als de omvang, te beïnvloeden (Schotman, 1985, p. 7). Deze Schotman (1985) was 

volgens Van Steen (1997, p. 13) één van de eersten die onderzoek deed naar de factoren die het 

investeringsgedrag van ondernemers beïnvloeden en dan met name de overheidsinvloed. Volgens 

Schotman zijn de drie belangrijkste momenten waarop grote beleidswijzigingen in het verleden zijn 

gedaan rond 1948, 1970 en 1980. Zo onderscheid hij de eerste industrialisatiefase (1948-1952), een 

periode waarin de  bemoeienis van de overheid met de industrie is verminderd en de overheid alleen 

condities schept en waar nodig het marktmechanisme corrigeert (Schotman, 1985, p. 9). De tweede 

belangrijke wijziging vond plaats in de fase van de herstructurering (1970-1975). In deze periode 

probeerde de overheid volgens Schotman (1985, p. 9) de industriële ontwikkeling in een bepaalde 

richting te sturen. Schotman vervolgt: “Men ging daarbij uit van de veronderstelling dat ondernemers 

in moeilijke tijden wel bereid zouden zijn een deel van hun zelfstandigheid op te geven”. De derde 

belangrijke fase waarin een wijziging van de overheidsinvloed plaatsvond is die van 

herindustrialisatie vanaf begin jaren ’80. In deze fase ligt de nadruk van het industriebeleid weer op 

het scheppen van gunstige condities. Hierdoor zou het voor ondernemers weer aantrekkelijk moeten 

worden om de kansen in de markt te benutten (Schotman, 1985, p. 9). Op basis van de interviews die 

Schotman heeft gehouden met de ondernemers concludeert hij dat de overheidsinvloed op de 

investeringsbeslissingen van ondernemers gering is. Echter, blijkt uit een simulatie-onderzoek van 
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Schotman, deze overheidsinvloed groter te zijn, zo zegt hij het volgende: “Uit de resultaten van het 

simulatie-onderzoek (…) blijkt dat de werkelijke invloed van de overheid op de investerings-

beslissingen, aanmerkelijk groter is dan op grond van deze interviews kan worden geconcludeerd” 

(Schotman, 1985, p. 75). Van Steen & Tuinman kwamen in 1995 bij hun onderzoek ook tot de 

conclusie dat het grootste deel van de geïnterviewde ondernemers  aangaven dat het 

overheidsbeleid geen enkele invloed had uitgeoefend op de investeringsbeslissingen (Van Steen, 

1997, p. 14). Toch denken ook zij dat de werkelijke overheidsinvloed op de investeringen van 

ondernemers mogelijk groter is dan uit de resultaten van de interviews is gebleken:  “De vraag dringt 

zich op, of deze zienswijze correct is. Het komt ons voor, dat de bedrijven een vrijheid van handelen 

waarnemen binnen de door de overheid gestelde kaders, waarbij deze kaders (die grenzen stellen 

aan algehele vrijheid) vanwege hun vanzelfsprekende aanwezigheid niet als belemmerend worden 

ervaren” (Van Steen & Tuinman in Van Steen, 1997, p. 144). Van Steen & Tuinman, en tevens 

Schotman, suggereren dus dat ondernemers de overheidsinvloed op hun investeringen 

onderschatten of bagatelliseren (Van Steen, 1998, p. 81). 

Waar het onderzoek van Schotman (1985) zich vooral richtte op de investeringen in 

machines, de productie en dergelijke (dus niet in vastgoed) sluit het individuele onderzoek van Van 

Steen uit 1997 beter aan bij hetgeen dat in dit onderzoek centraal staat, namelijk de factoren die van 

invloed zijn op de investeringen in pand en kavel. Hij deed dit onderzoek in 1997 in opdracht van de 

Rijksplanologische Dienst die zichzelf de taak had opgelegd om beter inzicht te krijgen “in de 

dienstbaarheid van ruimtelijke investeringen aan het ruimtelijk beleid” (Van Steen, 1997, p. 15). 

Volgens Van Steen is er geen sprake van één overheidsbeleid en daarom heeft hij de keuze gemaakt 

om het overheidsbeleid en de invloed hiervan op de investeringen van ondernemers bij de analyse 

op te delen in drie categorieën; regel- en wetgeving, subsidies en overheidsinvesteringen.  Bij de 

regel- en wetgeving moet gedacht worden aan zowel het algemene beleid van het rijk, de provincie 

en de gemeente als aan milieubeleid, bestemmingsplannen, economisch-, locatie- en verkeers- en 

vervoersbeleid (Van Steen, 1997, p. 20). Van alle door Van Steen onderzochte bedrijven geeft 45,8% 

aan geen invloed van de overheid te hebben ondervonden en 54,2% wel. Van deze 54,2% ervaart 

26,5% van de bedrijven uitsluitend positieve invloed en 9,9% negatieve invloed. De overige 17,8% 

ervaart positieve of negatieve invloed. De resultaten zijn te zien in figuur 3 uit het onderzoek van Van 

Steen (1997, p. 85). Als de overheidsinvloed wordt uitgesplitst naar de drie categorieën dan blijkt dat 

50,1% van de onderzochte bedrijven invloed ervaart op zijn of haar investeringen van de regel- en 

wetgeving en van de subsidies en de overheidsinvesteringen is dit percentage respectievelijk 21,1% 

en 23,4%. Wanneer dit nog wordt uitgesplitst naar (deels) negatieve of (deels) positieve invloed dan 

blijkt dat 37,4% van de bedrijven een positieve invloed ervaart van de regel- en wetgeving, 14,4% van 

de subsidies en 16,8% van de overheidsinvesteringen. De (deels) negatieve invloed is respectievelijk 

26%,  7,1% en 11,6%. Van de bedrijven die een invloed ervaren van de overheid op hun investering 

geven meer bedrijven aan dat de invloed uitsluitend positief (26,5%) is dan uitsluitend negatief 

(9,9%). 17,8% geeft tot slot aan dat de overheidsinvloed positief of negatief is geweest. 
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Figuur 3: Overheidsinvloed op bedrijven met ruimtelijke investeringen, naar hoofdrubrieken overheidsbeleid. Bron: Van 

Steen (1997, p. 85).  

 

Specifiek voor bedrijventerreinen zijn de  verschillende assumpties die in de literatuur worden 

gedaan over het investeringsgedrag van ondernemers al in het projectkader naar voren gekomen. 

Deze aannames zullen in deze paragraaf over de overheidsinvloed nog weer kort herhaald worden, 

omdat gemeenten er vanuit gaan dat deze veronderstellingen kloppen en zodoende ook hun beleid 

hier op afstemmen.  

 

Een belangrijke veronderstelling van gemeenten is dat publieke investeringen in de openbare ruimte 

een positief effect hebben op de investeringen van ondernemers. Zo blijkt uit onderzoek van Olden 

(2007, p. 24) dat gemeenten het eens zijn met de stelling dat overheidsinvesteringen in het openbare 

gebied een impuls kunnen geven aan private investeringen in het vastgoed. In datzelfde onderzoek 

geeft Olden aan dat dit in de praktijk niet altijd het geval blijkt te zijn. Naast Olden hebben ook 

Milieudefensie (2007) en Louw et al. (2009, p. 162) hun twijfels bij deze veronderstelling over de 

positieve invloed van publieke op private investeringen.  Louw et al. (2009, p. 162) voegen hier aan 

toe dat deze veronderstelling alleen opgaat zolang de bedrijfspanden nog courant zijn en de zittende 

bedrijven nog goed presteren. Over deze laatste voorwaarde is in de literatuur niets terug te vinden. 

Tot slot blijkt uit een onderzoek van Van den Berg (2008, p. 74) dat er geen directe relatie bestaat 

tussen publieke investeringen en de pandinvesteringen van ondernemers.  

Toch is er ook een onderzoek dat de veronderstelling van gemeenten wel ondersteund.   Zo 

komt Schenau (2011, p. 47) op basis van zijn onderzoek tot de conclusie dat publieke investeringen in 

de kwaliteit van de openbare ruimte en aanpassing van infrastructuur private investeringen in 

vastgoed en buitenruimte stimuleren. De verklaring die Schenau hiervoor geeft, luidt als volgt: “Het 

heeft immers meer zin om te investeren in de kwaliteit van het bedrijfsgebouw als ook de openbare 

ruimte er netjes bijligt” (2011, p. 50). 

 

De andere veronderstelling gaat er vanuit dat het creëren van schaarste ervoor zal zorgen dat het 

voor ondernemers aantrekkelijker wordt om te investeren op de bestaande locatie, in plaats van te 

verhuizen naar een nieuwe locatie.     

Onder andere door de gedachtegang van gemeenten dat nieuwe bedrijventerreinen nieuwe 

werkgelegenheid aantrekken, is er een overaanbod aan bedrijventerreinen ontstaan. En dat terwijl 
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uit onderzoeken, van onder meer Weterings et al. (2008, p. 10), blijkt dat de aanleg van nieuwe 

bedrijventerreinen  maar in zeer beperkte mate werkgelegenheid van buiten de regio aantrekt en 

eerder zorgt voor een herverdeling van de werkgelegenheid binnen de regio of gemeenten. Een 

andere oorzaak dat er een overaanbod aan bedrijventerreinen bestaat, is het feit dat de uitgifte van 

grond voor gemeenten een belangrijke bron van inkomsten is (Louw et al., 2009, p. 131). Gemeenten 

bieden terreinen aan tegen lage grondprijzen. De veronderstelling is dat door deze lage grondprijzen 

en het overaanbod de prikkels voor ondernemers om te investeren op bestaande terreinen wordt 

weggenomen (PBL ,2009, p. 93). Het zou dan voor bedrijven goedkoper zijn om een nieuw pand op 

een nieuwe terrein te laten bouwen, dan te investeren op de bestaande locatie. Er wordt dus 

verondersteld dat het gebrek aan schaarste een negatieve invloed heeft op de private investeringen.  

De veronderstelde voorkeur van ondernemers voor nieuwe bedrijfspanden heeft gevolgen 

voor de vraag naar bedrijventerreinen. Wanneer ondernemers vaker een bedrijfspand uit de 

bestaande voorraad zouden kopen, in plaats van een nieuw pand te laten bouwen, zal dit de vraag 

naar nieuwe bedrijventerreinen doen afnemen. De vraag naar nieuwe terreinen is namelijk een 

afgeleide van de vraag naar nieuwe bedrijfspanden (Louw et al., 2009, p. 36).  

 

2.2 Conceptueel model 

In het theoretisch kader zijn er drie categorieën van factoren naar voren gekomen die invloed 

hebben op de investeringen van ondernemers, namelijk bedrijfsinterne kenmerken, de 

locatie(factoren) en de overheid. Op basis hiervan is er een conceptueel model ontwikkeld. Dit 

conceptuele model veronderstelt tevens dat de conjunctuur invloed heeft op de bedrijfsinterne 

kenmerken en daarmee dus ook indirect de private investeringen van de ondernemers beïnvloed. 

Het conceptuele model is weergegeven in figuur 4.  

 Het conceptueel model wordt in dit onderzoek vooral exploratief gebruikt. Het eerste doel is 

dus niet om te kijken of het model juist of waar is, maar het gaat meer om het verfijnen, het 

preciseren van het model. Het conceptueel model in dit onderzoek is daardoor meer globaal, meer 

abstract en minder ver uitgewerkt  dan wanneer het model toetsend zou worden gebruikt 

(Veschuren & Doorewaard, 2010, p. 294). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 
Figuur 4: Conceptueel model 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 

Het voorgaande had betrekking op het conceptuele ontwerp van het onderzoek. Nu dat helder is, zal 

er gekeken worden hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd, oftewel de methodologie. 

Zodoende wordt in paragraaf 3.1 de onderzoeksstrategie beschreven, gevolgd door het 

onderzoeksmateriaal in paragraaf 3.2.  

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

De keuze voor een bepaalde strategie zien Verschuren en Doorewaard (2010, p. 160) als enkele 

kernbeslissingen waaruit vervolgens weer een aantal andere beslissingen voortvloeien. De drie 

kernbeslissingen welke worden onderscheiden zijn:  

 

• breedte versus diepgang 

• kwalitatief versus kwantitatief onderzoek 

• empirisch versus bureauonderzoek 

 

In dit onderzoek is gekozen voor de casestudy als onderzoeksstrategie. Een casestudy wordt door 

Verschuren en Doorewaard (2010, p. 183) als volgt gedefinieerd: “een casestudy is een onderzoek 

waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in één of enkele 

tijdruimtelijk begrensde objecten of processen”. De keuze voor de casestudy als strategie is 

gebaseerd op het doel van dit onderzoek om een integraal, holistisch beeld van de 

investeringsmotieven van ondernemers te krijgen (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 185). 

Daarnaast is een casestudy vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek uitermate geschikt. 

Zo is de kans dat er bij een casestudy nieuwe, nog niet in het theoretisch kader veronderstelde 

investeringsmotieven van ondernemers aan het licht komen, groter dan bij een surveyonderzoek. 

Een surveyonderzoek kent namelijk een meer reductionistische, aspectmatige werkwijze (Verschuren 

& Doorewaard, 2010, p. 185).  

Bij een casestudy wordt gewerkt met een relatief klein aantal onderzoekseenheden. Dit heeft 

consequenties voor de uitvoering van het onderzoek en voor de aard van de resultaten.  Door een 

surveyonderzoek als strategie te gebruiken kies je namelijk voor breedte en generaliseerbaarheid, 

terwijl een casestudy juist een bepaald verschijnsel in de diepte wil exploreren (Vennix, 2009, p. 104). 

De functie van een casestudy moet volgens Vennix (2009, p. 104) dan vaak ook anders gezien worden 

dan om te generaliseren. Toch is het niet zo dat door te kiezen voor een casestudy de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek minder relevant is.  

Dit onderzoek zal een sterk empirisch karakter hebben. Als onderzoeker ga je zelf het veld in 

om waarnemingen te verrichten en materiaal te verzamelen om vervolgens te analyseren. Het 

datamateriaal dat nodig is om de centrale vraag van dit onderzoek te beantwoorden is namelijk niet 

uitsluitend door literatuuronderzoek te verkrijgen. Er worden in de literatuur wel allerlei 

veronderstellingen gedaan over factoren die van invloed zijn op de investeringen van ondernemers, 

maar die zijn niet of nauwelijks empirisch getoetst. Empirisch onderzoek is dus van groot belang.

 Naast het feit dat het om een empirisch onderzoek gaat, is er hier sprake van een kwalitatief 

onderzoek. Een kwalitatief onderzoek heeft een meer globaal en open karakter, terwijl een 

kwantitatief onderzoek meer specifiek en gesloten is (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 289). De 

waarnemingsresultaten die bij een kwalitatief onderzoek worden verkregen, zijn  contextafhankelijk 

en dienen door mij als onderzoeker zelf vergeleken en geduid/geïnterpreteerd te worden en niet 
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zozeer geteld en berekend zoals bij een kwantitatief onderzoek aan de orde is (Verschuren & 

Doorewaard, 2010, p. 184). De criteria waar de keuze van de twee casussen op gebaseerd worden, 

kunnen echter wel kwantitatief van aard zijn.  

 

Binnen de casestudy zijn er verschillende varianten te onderscheiden. Zo is er een onderscheid te 

maken tussen een enkelvoudige en een vergelijkende casestudy. Bij een enkelvoudige casestudy 

wordt er één casus bestudeerd, terwijl bij een vergelijkende casestudy verschillende cases onderling 

vergeleken worden (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 186). Ook zijn er binnen deze twee 

varianten van casestudies nog weer enkele subvarianten te onderscheiden. Zo kan er bij een 

enkelvoudige casestudy een case met meerdere subcases worden bekeken. Twee belangrijke 

subvarianten van de vergelijkende casestudy zijn de hiërarchische en de sequentiële methode. Bij de 

hiërarchische subvariant wordt het onderzoek in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase zal er een 

aantal afzonderlijke casussen worden onderzocht alsof het een serie enkelvoudige casestudy’s zijn. 

Het is hierbij belangrijk dat de afzonderlijke casussen zo veel mogelijk onafhankelijk van elkaar 

worden onderzocht. In de tweede fase worden vervolgens de resultaten uit de eerste fase als input 

genomen voor een vergelijkende analyse over alle onderzochte casussen heen. Bij de andere 

subvariant van de vergelijkende casestudy, de sequentiële methode, bestudeert de onderzoeker 

eerst één casus diepgaand. Uit de bevingen van deze eerste casus kiest de onderzoeker vervolgens 

weloverwogen een tweede casus. Deze tweede casus zal in vergelijking met de resultaten van de 

eerste casus worden bestudeerd. Op basis van de conclusies die uit deze vergelijking zijn getrokken, 

wordt er een derde casus gekozen, enzovoort (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 188).  

In dit onderzoek is gekozen voor de meervoudige casestudy omdat een conclusie uit twee 

onafhankelijke cases, wanneer deze overeenkomen, ‘sterker’ is dan een conclusie op basis van een 

enkele casus (Yin, 2003, p. 53). De resultaten van een enkelvoudige casestudy zouden namelijk teveel 

op toeval kunnen berusten, waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek in het geding komt (in 

paragraaf 3.3 zal hier dieper op worden ingegaan). Daarnaast is er bij dit onderzoek geen sprake van 

één unieke casus, dus verdient een meervoudige casestudy  hier de voorkeur. Omdat dit een 

exploratief onderzoek is, is de hiërarchische subvariant van de vergelijkende casestudy geschikt. De 

twee bedrijventerreinen zullen dus tegelijkertijd onafhankelijk van elkaar worden onderzocht. 

Wanneer de cases volledig zijn onderzocht worden de empirische bevindingen met elkaar 

vergeleken.  

 Om de invloed van de in het theoretisch kader veronderstelde factoren zo goed mogelijk te 

kunnen onderzoeken zullen de twee bedrijventerreinen zo veel mogelijk gelijk moeten zijn en zij 

worden daarom op basis van een aantal criteria (zoals grootte, segment, sector etc.) geselecteerd. 

Ook moeten de terreinen in dezelfde regio liggen. Dit moet voorkomen dat de mogelijke verschillen 

in investeringsmotieven van ondernemers die tijdens het onderzoek aan het licht komen, 

veroorzaakt worden door verschillen in de regionale economische groei. Daarnaast is al meermaals 

naar voren gekomen dat 94% van de bedrijven verhuist binnen de regio, dus ook dat is een 

belangrijke argument om te kiezen voor twee bedrijventerreinen die in dezelfde regio liggen. 

Tot slot is ook de beschikbare tijd van enige invloed geweest op de keuze voor een 

hiërarchische casestudy. De sequentiële methode is namelijk een stuk tijdrovender, waardoor de 

deadline voor deze thesis mogelijk niet gehaald zou kunnen worden.  
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3.2 Onderzoeksmateriaal 

In de vorige paragraaf is er gekozen voor de casestudy als onderzoekstrategie. Nu de strategie 

bekend is, zal in deze paragraaf beschreven worden wat voor een soort materiaal er verzameld dient 

te worden en waar en hoe dit materiaal verkregen kan worden.  

In dit onderzoek staan de investeringsmotieven van ondernemers centraal. Personen zijn in 

dit onderzoek dus de essentiële bron van informatie. De personen zijn in dit geval de ondernemers 

die onlangs geïnvesteerd hebben in hun vastgoed of waar dergelijke investeringsbesluiten actueel 

zijn. Om tot een geschikte selectie van ondernemers te komen zal er bij de ondernemersverenigingen 

van de twee gekozen bedrijventerreinen worden geïnventariseerd welke ondernemers onlangs 

hebben geïnvesteerd in hun bedrijfsvastgoed of dat van plan zijn. Een voorwaarde is dat de 

ondernemers zelf eigenaar van het pand moeten zijn, eigenaar-gebruikers dus. Huurders en 

vastgoedeigenaren zullen dus niet geïnterviewd worden omdat de motieven om te gaan investeren 

in het pand en/of de kavel in dit onderzoek centraal staan. Huurders en vastgoedeigenaren zijn 

hiervoor minder interessant omdat zij andere investeringsmotieven hebben en (in de meeste 

gevallen) niet, zoals eigenaar- gebruikers, zowel het bedrijf runnen als de beslissing om te gaan 

investeren in het pand en/of kavel nemen. Met deze selectie van ondernemers zullen diepte-

interviews worden gehouden om zo de achterliggende motieven van de investeringen te 

achterhalen. 

 Diepte-interviews met open vragen verdienen in dit onderzoek de voorkeur boven enquêtes 

met gesloten vragen. Zo is het waarschijnlijker dat ondernemers bij een diepte-interview, dus face-

to-face, meer concurrentiegevoelige informatie (zoals de bedrijfsinvesteringen in dit onderzoek) 

willen prijsgeven dan bij een enquête. Een enquête  is dan mogelijk toch te onpersoonlijk. Tevens is 

de kans  bij een diepte-interview (ten opzichte van een enquête) groter, dat nieuwe, nog niet in het 

theoretisch kader veronderstelde factoren die van invloed zijn op het investeringsgedrag van 

ondernemers, aan het licht komen.  Open interviews kunnen dus tot nieuwe inzichten leiden. De 

vragen die gesteld worden tijdens de interviews met de ondernemers en de leden van de 

ondernemersverenigingen zijn te vinden in bijlage 1 en 2.  

 

3.3 Betrouwbaarheid & validiteit 

De kwaliteit van een onderzoek valt of staat met de mate van betrouwbaarheid en validiteit. In deze 

paragraaf zal daarom gekeken worden hoe de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek 

kunnen worden gewaarborgd.  

 

De betrouwbaarheid van het onderzoek gaat om de vraag of bij een herhaling van een meting 

dezelfde resultaten worden verkregen (Vennix, 2009, p. 335). Bij dit onderzoek kan de 

betrouwbaarheid problemen opleveren omdat er kwalitatieve methoden, zoals diepte-interviews 

met de ondernemers op bedrijventerreinen, gebruikt worden. De resultaten zijn dus 

contextafhankelijk en worden door de onderzoeker zelf geïnterpreteerd/geduid. Om de 

betrouwbaarheid te vergroten is het daarom van belang dat er volledige openheid wordt gegeven 

over hoe de dataverzameling en data-analyse gedaan is (Van Zwieten & Willems, 2004, p. 632). 

Daarom zal er in dit onderzoek met interviewtranscripten gewerkt worden, zodat de interviews voor 

derden inzichtelijk zijn.  

De generaliseerbaarheid, oftewel de externe validiteit, staat bij een casestudy nogal eens ter 

discussie. “Generaliseerbaarheid verwijst naar de mate waarin de bevindingen van het onderzoek 

algemeen toepasbaar of bruikbaar zijn buiten de context van het onderzoek zelf” (Achterberg, 2006, 
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p. 14). Omdat dit onderzoek kwalitatief is van aard, is het sterk contextafhankelijk georiënteerd. Dit 

levert een spanning op met de generaliseerbaarheid. De generaliseerbaarheid in dit onderzoek zal 

worden vergroot door niet één enkele casus te bestuderen, maar door een vergelijkende casestudy 

te doen. Op ieder van de twee geselecteerde bedrijventerreinen zullen er met tenminste drie 

ondernemers diepte-interviews worden gehouden.  

Daarnaast wordt de externe validiteit in dit onderzoek vergroot door niet het toeval de 

samenstelling van de steekproef te laten bepalen zoals bij een kwantitatief onderzoek, maar door 

gebruik te maken van doelgerichte selectie, ook wel ‘purposive sampling’ genoemd. Hierbij worden 

de onderzoekseenheden gekozen op basis van vooraf geformuleerde criteria (Plochg, 

Juttmann,Klazinga & Mackenbach,2007, p. 81). Zo zullen de twee bedrijventerreinen op basis van 

een aantal criteria geselecteerd worden. De uitwerking van deze casusselectie is te vinden in de 

volgende paragraaf. 

 

3.4 Casusselectie 

Voor de vergelijkende casestudy zullen er twee bedrijventerreinen geselecteerd worden. Het ene 

terrein zal geherstructureerd moeten zijn en het andere terrein niet.  Het verouderde terrein dat nog 

niet geherstructureerd is, moet al wel “rijp” zijn voor herstructurering. Zodoende kan er onderzocht 

worden of herstructurering van de openbare ruimte een positieve invloed heeft op de investeringen 

van ondernemers in hun vastgoed en kavel. Bij de bepaling of een bedrijventerrein al dan niet rijp is 

voor herstructurering, zal gebruik worden gemaakt van het rapport ‘De toekomst van 

bedrijventerreinen’ van het PBL (2009). In dit rapport wordt er ingegaan op welke kenmerken van 

een bedrijventerreinen relevant zijn voor het bepalen van de kans op revitalisering of transformatie 

van het terrein. Deze kenmerken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (2009, p. 75) 

opgesplitst in drie groepen; kenmerken van het terrein zelf, de bereikbaarheid van het terrein en 

kenmerken van de omgeving van het terrein. Deze groepen van kenmerken zullen nu hieronder 

verder worden uitgewerkt om zodoende tot een weloverwogen casusselectie te komen. In 

tegenstelling tot het onderzoek van PBL (2009) zal er in dit onderzoek niet worden ingegaan op de 

kenmerken van het terrein die de kans op transformatie bepalen. In dit onderzoek zijn we immers 

geïnteresseerd in de investeringen van ondernemers op de bestaande locatie en dus niet in een 

transformatie van een bedrijventerrein. 

 

De eerste groep van kenmerken die het PBL onderscheidt, zijn de kenmerken van het terrein zelf.  

Ten eerste wordt verondersteld dat hoe ouder een terrein is hoe groter de kans is op revitalisering. 

Oudere terreinen zullen immers eerder niet meer voldoen aan de huidige eisen die bedrijven stellen 

aan een terrein dan de nieuwere terreinen.  

 Ten tweede onderscheidt het PBL (2009, p. 75) het type bedrijvigheid op het terrein als 

kenmerk die van invloed is op de kans op revitalisering.  Het PBL veronderstelt dat terreinen met 

hoofdzakelijk industrie of logistiek, terreinen die dus in de hogere milieu categorieën vallen, een 

lagere kans hebben om getransformeerd te worden. De redenering hierachter is dat het voor deze 

bedrijven in de hogere milieu categorieën moeilijker is om een geschikte locatie te vinden, waardoor 

gemeenten mogelijk minder snel bestaande terreinen zullen transformeren (PBL, 2009, p. 75).  

 Het derde kenmerk is de verhouding tussen de bruto- en netto-oppervlakte van het terrein. 

Deze verhouding geeft een indicatie van de intensiteit van het gebruik en de omvang van de 

openbare ruimte op het terrein (PBL, 2009, p. 75). In het rapport wordt verwacht dat 

bedrijventerreinen met een grotere oppervlakte aan openbare ruimte eerder zullen worden 
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gerevitaliseerd omdat op deze terreinen meer mogelijkheden zijn, in vergelijking met dichtbebouwde 

terreinen, om bijvoorbeeld de infrastructuur te verbeteren.  

 Het aandeel grotere bedrijven op een terrein is een vierde kenmerk dat het PBL (2009, p. 76) 

in haar rapport noemt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het PBL een bedrijf als middelgroot 

beschouwd wanneer het 50 of meer medewerkers in dienst heeft en groot bij 250 medewerkers of 

meer. Het PBL (2009, p. 76) veronderstelt dat een bedrijventerrein dat een groot aandeel grote 

bedrijven kent, eerder als bedrijventerrein behouden blijft en dus eerder gerevitaliseerd dan 

getransformeerd zal worden. 

 Het vijfde en laatste kenmerk betreft de omvang van het bedrijventerrein.  Hierbij is de 

aanname dat grotere terreinen eerder in aanmerking komen voor herstructurering en dus eerder als 

bedrijventerrein behouden zullen blijven dan kleinere terreinen (PBL, 2009, p. 76).  

 

De tweede groep kenmerken die van invloed zijn op de kans of een terrein gerevitaliseerd of 

getransformeerd zal worden, heeft betrekking op de bereikbaarheid van het terrein. Zo is de 

aanname dat terreinen die lastig te bereiken zijn eerder als verouderd zullen worden beschouwd en  

daarom dus ook eerder in aanmerking voor herstructurering zullen komen (PBL, 2009, p. 76).  

 

De derde groep kenmerken beslaat de omgeving van het terrein. De aanname is dat een 

bedrijventerrein op de ene locatie eerder geherstructureerd zal worden in plaats van 

getransformeerd en andersom. Zo zal een terrein aan de rand van de bebouwde kom minder snel 

een andere functie krijgen dan een terrein binnen het bebouwde gebied. Dit komt omdat de 

terreinen aan de rand van de bebouwde kom de minste overlast voor andere functies opleveren 

(PBL, 2009, p. 77).  

 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden welke kenmerken van een bedrijventerrein van invloed zijn 

op de kans of een terrein gerevitaliseerd of getransformeerd zal worden, oftewel of een terrein ‘rijp’ 

is voor herstructurering. Dit was immers een voorwaarde voor een goede casusselectie, het ene 

terrein moest rijp zijn voor herstructurering terwijl het andere terrein al geherstructureerd moet zijn.   

Een ander belangrijk criterium voor de casusselectie is dat de bedrijven in dezelfde regio liggen. Dit 

moet voorkomen dat de mogelijke verschillen in uitkomsten tussen de twee bedrijventerreinen in dit 

onderzoek uitsluitend veroorzaakt zijn door verschillen in de regionale economische groei.  

Daarnaast is dit criterium uitermate geschikt omdat de regionale schaal ook de schaal is waarin de 

meeste bedrijven naar een locatie zoeken. Tot slot is het van belang dat de terreinen ook op andere 

criteria zoveel mogelijk gelijk zijn zoals bijvoorbeeld: 

 

• grootte terrein 

• leeftijd terrein 

• type bedrijvigheid  

• parkmanagement ja/nee 

• bereikbaarheid/ontsluiting 

• ligging (binnenstedelijk, buiten de stad) 

 

Op basis van de hiervoor gegeven criteria zijn de volgende twee bedrijventerreinen in Arnhem 

geselecteerd: bedrijventerrein ‘De Overmaat’ en ‘IJsseloord 1’. Beide bedrijventerreinen zijn 

verouderd en nagenoeg even groot. Bedrijventerrein ‘IJsseloord 1’ is door de gemeente Arnhem in 
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2003-2004 geherstructureerd en heeft zo’n 540.000 euro gekost. De type ingrepen waren het 

opknappen van de openbare ruimte, ingrepen in de interne en/of externe ontsluiting/bereikbaarheid 

en het verplaatsen van objecten en activiteiten (in dit geval leidingen). Er staat echter voor dit terrein 

al weer een revitalisatie gepland (Stuurgroep IJsseloord 1, 2011). Het bedrijventerrein ‘De Overmaat’ 

is niet geherstructureerd, maar is wel ‘rijp’ voor herstructurering.  In de inleidingen die voorafgaan 

aan de analyses worden de karakteristieken van IJsseloord 1 (H4) en De Overmaat (H5) verder 

uitgewerkt.  
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H4   Analyse IJsseloord 1 

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van de casestudie IJsseloord 1 worden gepresenteerd. De 

bevindingen worden per categorie van de factoren, die in hoofdstuk 4 zijn onderscheiden, 

beschreven. Eerst volgt een beknopte beschrijving van de karakteristieken van het bedrijventerrein 

IJsseloord 1. 

 

4.1 Inleiding 

IJsseloord 1 is een bedrijventerrein gelegen in Arnhem- Noord en is midden jaren ’80 ontwikkeld op 

de locatie van een oude steenfabriek (Stuurgroep IJsseloord 1, 2011, p. 2). De netto oppervlakte van 

het terrein is ongeveer 13 hectare (bruto 16,5 hectare ) en er zijn zo’n 75 bedrijven gevestigd. 

IJsseloord 1 is een gemengd bedrijventerrein, maar met name is de automotive branche hier 

gevestigd. Bij de ontwikkeling lag het terrein buiten de stad, maar door ontwikkelingen in de 

omgeving is het veranderd naar een “meer in de stad geïntegreerde locatie” (Stuurgroep IJsseloord 

1, 2011, p. 2). Het terrein heeft een zichtlocatie aan de N325, oftewel de Pleijroute, en wordt 

begrensd door de woonwijk Presikhaaf III in het noorden, door de Oude Zevenaarsweg in het westen 

en De Lange Water in het oosten. Daarnaast ligt het terrein dichtbij het Velperbroekcircuit. Dit is een 

knooppunt bij Velp, waar de A12 kruist met de Pleijroute (N325) en de A348 (Bouman, 2011, p. 1). 

Tevens loopt er een spoorlijn aan de westzijde langs het terrein, maar er is (nog) geen station in de 

buurt. Daarom wordt er door een vertegenwoordiger van het bedrijventerrein IJsseloord 1 in 

samenwerking met andere werklocaties gelobbyd voor ‘station Pleij’ (Stichting Arnhemse 

Bedrijventerreinen, n.d.). N. Bruil, die deel uitmaakt van de ondernemersvereniging van IJsseloord 1 

en daarnaast directeur is bij Bea-vastgoed die eigenaar is van ondernemerscentrum ‘De Vlamoven’ 

op IJsseloord 1, bevestigt in het interview de lobby voor dit station vanuit de ondernemersverenging 

van IJsseloord 1 (persoonlijke communicatie, 9 juli 2012). De ligging van het bedrijventerrein is te 

zien in de onderstaande figuur 5.  

 Op het moment dat het terrein werd ontwikkeld was er veel vraag naar bedrijfsruimten voor 

autobedrijven. Er is echter volgens de Stuurgroep IJsseloord 1 (2011, p. 2) bij het ontwerp van het 

terrein te weinig rekening gehouden met dit soort bedrijvigheid en de ontwikkeling van de 

automobiliteit waardoor er al snel knelpunten als  onvoldoende parkeergelegenheid, onvoldoende 

uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven, beperkte verkeersveiligheid en beperkte kwalitatieve 

uitstraling ontstonden op het terrein. Zodoende heeft de gemeente het terrein in 2003-2004 

geherstructureerd. Er zijn vooral verkeerskundige ingrepen verricht, waarvan de belangrijkste het 

invoeren van eenrichtingsverkeer was. Hierdoor konden er onder andere nieuwe parkeer- en laden- 

en lossenplaatsen worden gerealiseerd (volgens N. Bruil (persoonlijke communicatie, 9 juli 2012) zo’n 

80 à 90), trottoirs aangelegd en kon het sluipverkeer worden teruggedrongen (Stuurgroep IJsseloord 

1, 2011, p. 2). De verkaveling op het terrein is tijdens deze herstructurering, die zo’n 540.000 euro 

heeft gekost, niet veranderd, het betrof alleen de openbare ruimte op het terrein.  

Door enkele ontwikkelingen in de periode 2008-2009,zoals het ontstaan van onveilige 

verkeerssituaties (met name voor fietsers), leegstand door het wegtrekken van autodealers naar 

bedrijventerrein ‘De Beemd’ en de verslechterde bereikbaarheid van- en naar de Lange Water-

Pleijroute heeft de gemeente samen met Stichting OKA Services en werkgroep IJsseloord 1 in 2009 

opnieuw de knelpunten in kaart gebracht om verdere economische veroudering van het terrein 

tegen te gaan (Stuurgroep IJsseloord 1, 2011, p. 2). Er is vervolgens een masterplan met mogelijke 

oplossingsrichtingen voor de genoemde knelpunten opgesteld. De stuurgroep IJsseloord 1 gaat 

hierbij uit van een positieve invloed van herstructurering op de investeringen van private 
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ondernemers, zo zeggen zij het volgende: “Wanneer de gemeente zich bereid toont om te investeren 

in de openbare ruimte en te faciliteren middels het bestemmingsplan zal dit kunnen fungeren als een 

vliegwiel voor de private investeringen” (Stuurgroep IJsseloord 1, 2011, p. 15).  De stuurgroep vraagt 

van de gemeente “een voorwaardenscheppende rol” en zou graag zien dat ze een nieuw 

bestemmingsplan opstellen en vaststellen met daarin ruimte voor nieuwe/andere bestemmingen,  

uitbreidingsmogelijkheden en versoepeling van de bouwhoogtes (2011, p. 6).   

In bijlage 3 zijn enkele foto’s van het bedrijventerrein weergegeven.   

 
Figuur 5: Ligging IJsseloord 1. Bron: Google Maps 

 

4.2 Bedrijfsinterne kenmerken 

Als we de drie geïnterviewde ondernemers van IJsseloord 1 naast elkaar leggen, blijkt dat voor alle 

drie  bedrijfsinterne factoren de belangrijkste reden zijn om te investeren in het pand. Wel zijn er 

verschillen in het soort bedrijfsinterne factor, die van invloed is geweest op de investeren.  

Voor M. Boekhorst, directeur van Boekhorst/Tiemessen Autoschadebedrijven, was het de 

bedrijfsinterne factor ‘aantal arbeidsplaatsen’ die de doorslag gaf om te gaan investeren in een 

verbouwing van het pand. Hij wilde al zijn indirecte medewerkers vestigen in één hoofdkantoor, ze 

konden deze indirecte medewerkers namelijk niet meer bij iedere vestiging kwijt en verwachtten 

tevens nog een groei van het aantal arbeidsplaatsen. Zodoende heeft  hij zijn pand, dat dateert uit 

1989,in 2012 gedeeltelijk gesloopt en opnieuw gebouwd en uitgebreid. Omdat de investering vooral 

bedoeld was voor het huisvesten van het groeiende aantal indirecte medewerkers op één 

hoofdkantoor, is bij de investering de werkplaats niet veel groter geworden. Een andere 

bedrijfsinterne factor die mede heeft bijgedragen aan de beslissing van M. boekhorst om te gaan 

investeren is het feit dat er meer workshops en interne opleidingen worden gegeven in het pand op 

IJsseloord 1. Mede door deze bedrijfsmatige uitbreiding ontstond de vraag naar grotere ruimtes en 

heeft dus ook meegespeeld in de beslissing om het pand te gaan vernieuwen. M. Boekhorst verwacht 

niet zoveel omzetgroei, omdat hij de schadelast van auto’s ziet dalen (persoonlijke communicatie, 4 

juli 2012). De bedrijfsinterne factor omzet was dus voor hem niet de reden om het pand in 2012 te 

vernieuwen.  
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Voor de twee andere geïnterviewde ondernemers op IJsseloord 1 waren bedrijfsinterne 

factoren ook de belangrijkste reden om te gaan investeren, maar dan vanwege de uitstraling van het 

pand en niet zoals bij Boekhorst vanwege het niet kwijt kunnen van alle indirecte medewerkers. Zo 

was voor de directeur van de Mazda - & Citroëndealer Jansen Arnhem, E. Spies, noodzakelijk 

onderhoud (nieuw dak vanwege lekkage, en een nieuwe gevel), de reden om te gaan investeren in 

zijn pand. Bij hem was er geen sprake van een verwachtte groei van de verkoop of van het aantal 

arbeidsplaatsen op het moment van investeren. Autofabrikant Mazda is ook mede van invloed 

geweest op de investeringen in het pand van E.Spies, zo zegt hij het volgende: “Mazda heeft een 

nieuwe bedrijfsuitstraling gekregen en dus moet je daar als dealer wel in mee, ook voor de eenheid 

van het dealernetwerk in het land” (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012). Je zou in twijfel kunnen 

trekken in hoeverre hier sprake is van een bedrijfsinterne factor, aangezien de investering in een 

nieuwe gevel min of meer door een externe factor is beïnvloed, namelijk door autofabrikant Mazda. 

Omdat het echter gaat om een dealer die auto’s van Mazda verkoopt, zou je de bedrijfsverandering-

en van Mazda ook kunnen zien als de bedrijfsinterne kenmerken van E. Spies, en dus is er gekozen 

om deze factor, die van invloed is geweest op de investeringen in een nieuwe gevelplaat en daarmee 

dus in de uitstraling van het pand, te scharen onder bedrijfsinterne factoren.    

   

Voor L. de Kleermaeker, eigenaar van het gelijknamige schildersbedrijf Leo de Kleermaeker, geldt ook 

dat hij op het moment van investeren geen (flinke) groei verwachtte van het aantal arbeidsplaatsen 

of zijn omzet. De investeringen die hij gedaan heeft betreffen het schilderen van het pand en het 

plaatsen van hekwerken op zijn kavel.  Het hekwerk heeft L. de Kleermaeker geplaatst als beveiliging 

tegen de bezoekers van McDonalds en het schilderwerk voor de representativiteit en de uitstraling 

van het bedrijf naar de klant; “wij zijn natuurlijk een schildersbedrijf dus als het ergens voor mekaar 

moet zijn, dan moet het hier zijn” (L. de Kleermaeker, persoonlijke communicatie, 3 juli 2012). Dus 

ook hij investeerde mede uit bedrijfsinterne overwegingen.  

Naast de drie ondernemers is een interview gehouden met N. Bruil die deel uitmaakt van de 

ondernemersvereniging van IJsseloord 1. Daarnaast is hij directeur bij Bea-vastgoed en zij zijn onder 

meer de eigenaar van ondernemerscentrum ‘De Vlamoven’ op IJsseloord 1 (persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2012). N. Bruil is zowel geïnterviewd als lid van de ondernemersvereniging 

IJsseloord 1 als eigenaar van het ondernemerscentrum ‘De Vlamoven’. Hoewel dit 

ondernemerscentrum kantoorruimte verhuurt, vertelt N. Bruil dat zij, net als de geïnterviewde 

eigenaar-gebruikers op IJsseloord 1, investeren in de uitstraling van het pand, in hun geval om meer 

huurders te trekken. Ook geeft N. Bruil (persoonlijke communicatie, 9 juli 2012) aan dat hij vaak ziet 

dat er in het pand geïnvesteerd wordt met de gedachte en ook de verwachting dat het bedrijf gaat 

groeien, dus qua verkoop en omzet. Daarnaast is volgens N. Bruil noodzakelijk onderhoud van het 

pand vaak een reden voor ondernemers om te gaan investeren in het pand, bijvoorbeeld als het dak 

lekt, maar ook voor brandveiligheidsmaatregelen. Bruil zegt het volgende over dergelijke 

investeringen: “Dat zijn investeringen die je als ondernemer natuurlijk liever niet doet, wel voor de 

veiligheid, maar niet qua kosten, omdat het jou als ondernemer niet direct iets oplevert maar juist 

veel geld kost” (persoonlijke communicatie, 9 juli 2012). Tevens geeft Bruil aan dat ook het type 

bedrijf van grote invloed is op de investeringen: “Als je een echt productiebedrijf bent2, dan moet je 

natuurlijk ver van tevoren anticiperen op je te verwachten productiegroei door te kijken of je op de 

huidige locatie nog kunt uitbreiden, aangezien je dan echt zelf moet investeren in productieproces en 

                                                           
2
 Bruil geeft als voorbeeld de koffiebranderij Peeze die ook op IJsseloord 1 gevestigd is. 
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misschien extra machines en dergelijke nodig hebt, wat voor de bedrijfshuisvesting, en dus voor de 

investeringen, natuurlijk enorme gevolgen heeft. Daarnaast hebben dergelijke ‘fabrieken’ ook te 

maken met milieuzones en dergelijke, of die het toelaten om te groeien op de huidige locatie. Voor 

zulk soort grote bedrijven, die afhankelijk zijn van de meters buiten, is het op het moment dat ze 

ontevreden zijn met het huidige pand wel echt een shopmoment”. N. Bruil geeft aan dat dat bij hen 

als ondernemerscentrum zo’n ‘shopmoment’ (moment om te kijken naar een andere locatie) niet 

aan de orde is en dat zij juist op het moment dat ze niet tevreden zijn met de staat van het pand gaan 

investeren: “we moeten de huurders tevreden houden, anders lopen ze weg” (persoonlijke 

communicatie, 4 juli 2012).  

 

4.2.1 Economische conjunctuur 

Volgens N. Bruil is de rol die de economische conjunctuur speelt bij de beslissing van ondernemers 

om wel of niet in het pand te gaan investeren van groot belang. N. Bruil stelt dat ondernemers die op 

dit moment niet investeren, zeker weten dat ze ook slechter uit de crisis komen dan ondernemers 

die wel investeren: “Je moet voorbereid zijn op het moment dat er wel weer iets gebeurd” 

(persoonlijke communicatie, 9 juli 2012). “We moeten elkaar niet de put in praten”, dat is wat er 

volgens N. Bruil op dit moment wel gebeurd. De banken zouden van hem dan ook wel iets soepeler 

mogen zijn in het verstrekken van krediet. Maar de crisis is niet alleen nadelig, Bruil ziet ook kansen 

door de economische crisis. Het is volgens hem hét moment om bijvoorbeeld een pand te verwerven 

of aannemers voor minder geld een uitbreiding van je pand laten doen (persoonlijke communicatie, 

9 juli 2012). 

M. Boekhorst deelt de mening van N. Bruil dat de economische crisis ook kansen biedt en 

geeft aan dat de crisis hem er niet van weerhoudt om te investeren. Dit blijkt uit zijn volgende 

uitspraak: “in slechte tijden moet je altijd investeren, dat is het goedkoopste hè, je moet geld sparen 

in goede tijden” (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Volgens Boekhorst telt de economische 

conjunctuur wel mee in de beslissing om wel of niet te gaan investeren, maar vindt hij de invloed niet 

heel groot. E. Spies (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012) geeft aan geen extra investeringen 

(investeringen die niet direct noodzakelijk zijn) te doen op het moment dat de markt “niet zo 

florissant” is. Volgens hem speelt de economische conjunctuur dus wel een rol in de beslissing om 

wel of niet te gaan investeren, tenzij het om een noodzakelijke investering gaat.   

 De laatste gesproken ondernemer op De Overmaat, L. de Kleermaeker, geeft aan dat hij  

gewoon investeert wanneer het volgens hem nodig is en dat het niet afhangt van de economische 

conjunctuur. Dit kan hij doen omdat hij naar eigen zeggen ‘een gezond financieel beleid’ hanteert, 

wat inhoudt dat hij in financieel goede tijden een deel van het geld reserveert zodat hij “een 

tegenvallertje” of noodzakelijk onderhoud kan opvangen (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012).  

 

4.3 Locatiefactoren 

4.3.1 Belangrijkste locatiefactoren 

Op bedrijventerrein IJsseloord 1 geven de geïnterviewden allemaal aan dat de locatiefactoren van 

invloed zijn op de investeringen. Voor L. de Kleermaeker zijn deze locatiefactoren echter op een 

andere manier van invloed. Zijn schildersbedrijf valt in de categorie middelzware industrie waardoor 

hij zich in Arnhem alleen op industrieterrein ’t Broek of op IJsseloord 1 mocht vestigen.  Hij vond ’t 

Broek “nogal verouderd en gedateerd”, dus is zijn keuze gevallen op IJsseloord 1 (persoonlijke 

communicatie, 3 juli 2012).  
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M. Boekhorst is van mening dat de locatiefactoren de investeringen in zijn pand en kavel in grote 

mate beïnvloeden (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Zo heeft hij speciaal gekozen om het 

pand op IJsseloord 1 op te knappen en daar ook zijn administratie met de indirecte medewerkers te 

vestigen omdat de locatiefactoren als bereikbaarheid via de weg en het OV stukken beter zijn op 

IJsseloord 1 dan op de terreinen waar de andere vestigingen van Boekhorst/Tiemessen gevestigd zijn. 

Zo was volgens hem de vestiging in Velp niet geschikt geweest voor de administratie, de logistieke 

afdeling en de autoverhuur die er op IJsseloord 1 wel is. De vestiging in Velp is volgens M. Boekhorst 

slecht bereikbaar. Daarnaast waren ook locatiefactoren als parkeergelegenheid en 

uitbreidingsmogelijkheden op IJsseloord 1 het gunstigst in vergelijking met de terreinen waar de 

andere vestigingen van Boekhorst/Tiemessen zitten. Dus ook die locatiefactoren zijn van invloed 

geweest voor de keuze om te investeren in het pand en de kavel van de vestiging op IJsseloord 1. 

Ook de locatiefactor personeel blijkt van invloed te zijn geweest op de pandinvesteringen door M. 

Boekhorst op IJsseloord 1. Dit blijkt uit zijn volgende citaat: “Als ik bijvoorbeeld in Apeldoorn was 

gaan zitten, dan wist ik dat twee medewerkers van de administratie zouden afhaken, niet onmogelijk 

maar niet fijn natuurlijk. “(…)ze zullen het wel doen, maar op een gegeven moment zullen ze dan 

zeggen, ja leuk maar we zijn er klaar mee, ik heb iets (red. een baan) gevonden dichter bij huis” (M. 

Boekhorst, persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Van alle locatiefactoren vindt Boekhorst 

bereikbaarheid het belangrijkst. 

N. Bruil stelt ook dat de locatiefactoren de investeringen in de panden en kavels van de 

ondernemers beïnvloeden. “De vastgoedterm de drie L-en; Locatie, Locatie, Locatie” klopt volgens N. 

Bruil helemaal: “je kunt nog zo’n duurzaam gebouw realiseren, investeren in een showroom, maar 

als je geen goede locatie hebt, slecht bereikbaar of in een achterbuurtje, dan ga je toch wel twee 

keer nadenken voor je gaat investeren. Het is dan ook erg belangrijk dat de omgeving ook goed is” 

(N. Bruil, persoonlijke communicatie, 9 juli 2012). Ook voor hem is de bereikbaarheid de belangrijkste 

locatiefactor met direct daarna de omgeving: “De omgeving van de locatie is daaraan gekoppeld, die 

moet ook in overeenstemming zijn met het beeld van hoe je er bij wilt zitten”, aldus N. Bruil 

(persoonlijke communicatie, 9 juli 2012). Daarenboven hecht hij veel waarde aan een goede 

parkeergelegenheid en vindt dat dit hoort bij bereikbaarheid; “je hebt er niets aan als je ergens wel 

kunt komen, maar er niet kunt parkeren” (N. Bruil persoonlijke communicatie 9 juli 2012).  

E. Spies benadrukt tijdens het interview dat je “afhankelijk bent van hoe het totaalbeeld van 

het terrein is”(persoonlijke communicatie, 3 juli 2012). Hieruit kan worden afgeleid dat de 

locatiefactor ‘representativiteit van de omgeving’ voor E. Spies belangrijk is. Daarnaast hecht Spies 

waarde aan een goede parkeergelegenheid en doorstroming van het verkeer op het terrein. 

Toegankelijkheid/bereikbaarheid en bekendheid van het terrein zijn echter naar eigen zeggen de 

belangrijkste locatiefactoren voor hem.  

 

4.3.2 Tevredenheid huidige vestigingslocatie 

Verder kan geconcludeerd worden dat de ondervraagde ondernemers op bedrijventerrein IJsseloord 

1 alle vier tevreden zijn met hun huidige vestigingslocatie. Toch kunnen er volgens de respondenten 

zeker nog een aantal dingen worden verbeterd aan de locatiefactoren. Volgens M. Boekhorst 

(persoonlijke communicatie, 4 juli 2012) zijn er niet genoeg parkeerplaatsen  en hij geeft aan dat er 

nog wel enkele leegstaande panden kunnen worden opgeknapt. L. de Kleermaeker (persoonlijke 

communicatie, 3 juli 2012) geeft als verbeterpunt de afstelling van de stoplichten aan waardoor de 

werknemers en de klanten rond spitstijd sneller het terrein af kunnen komen. Hij vond de situatie 

toen er nog twee afritten op het terrein waren, in plaats van één, “een stuk beter”. N. Bruil ziet dit 
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probleem ook en probeert daarom met de ondernemersvereniging te pleiten bij de gemeente om de 

op- en afrit te veranderen door bijvoorbeeld een verbreding aan te brengen. Daarnaast vindt N. Bruil 

dat de bereikbaarheid zowel naar het terrein als op het terrein zelf nog verbeterd kan worden. 

Daarom zijn ze aan het lobbyen voor ‘Station Pleij’. Bovendien heeft de ondernemersvereniging een 

aanvraag gedaan bij het Ondernemersfonds Arnhem om meer een eenheid in het openbare groen op 

het terrein te creëren. “Dat openbaar groen, als je dat nu ziet is allemaal net een eigen dingetje of 

het is niet goed onderhouden”, aldus N. Bruil (persoonlijke communicatie, 9 juli 2012).  

Ook ontevredenheid met de huidige vestigingslocatie blijkt voor sommige ondernemers van 

invloed te zijn op de investeringen die zij doen. L. de Kleermaeker zegt hierover het volgende: “het is 

een eigen pand, het is een pand dat wij willen houden, dus op het moment dat wij hier uit zouden 

gaan dan wil ik het verhuren, dus ik zou hoe dan ook altijd investeren” (persoonlijke communicatie, 3 

juli 2012). M. Boekhorst geeft te kennen dat hij dan alleen het pand zou opknappen maar niet een 

gehele verbouwing had gedaan, zoals die van dit jaar. Dan had hij alleen de productieplek op 

IJsseloord 1 verbeterd en de administratie op een andere locatie gevestigd (M. Boekhorst, 

persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). E. Spies zou bij ontevredenheid met de huidige locatie 

waarschijnlijk gaan verhuizen naar een terrein waar de locatiefactoren gunstiger zijn, met het 

volgende argument: “(…) omdat het als ondernemer niet mogelijk is om deze locatiefactoren te 

verbeteren” (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012).  

N. Bruil denkt tot slot dat het afhankelijk is van de huurcontracten of hoe een ondernemer 

aan zijn pand vastzit. Toch geeft hij net als L. de Kleermaeker aan dat het blijven investeren in je pand 

en kavel voor eigenaars van panden altijd van belang is, ook als de locatiefactoren niet meer 

optimaal zijn, aangezien je het pand bij een eventuele verhuizing wel moet kunnen verkopen of 

verhuren. Het is volgens Bruil dan ook heel erg afhankelijk van de belangen van de gevestigden. Zo 

noemt hij als voorbeeld het verschil in belang van blijven investeren tussen een huurder die nog 

vastzit aan een jarenlang contract en dus wel mee investeert in het pand tegenover een huurder die 

zijn huurcontract ziet aflopen en dus waarschijnlijk zal verhuizen door de slechte locatiefactoren en 

dus niet meer zal investeren in de huidige vestigingslocatie (N. Bruil, persoonlijke communicatie, 9 

juli 2012).    

 

4.3.3 Invloed investeringen door andere bedrijven 

Over de invloed van investeringen door andere ondernemers op de eigen investeringen in pand 

en/of kavel lopen de meningen uiteen. L. de Kleermaeker  (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012) 

zegt dat het op hem geen invloed heeft, omdat zijn pand er volgens hem nog goed uitziet, maar hij 

heeft wel opgemerkt dat toen bekend was dat McDonalds zich op het terrein zou vestigen er een 

aantal bedrijven, waarvan de panden er slecht uitzagen zijn gaan investeren. Hieronder vielen ook 

enkele leegstaande panden waarvan er volgens L. de Kleermaeker er in één keer een aantal verhuurd 

zijn. M. Boekhorst onderschrijft deze positieve invloed van McDonalds: “Zo kwam de McDonalds op 

het terrein, dat werkt motiverend. Niet dat ik zozeer vrolijk word van de McDonalds op zich, maar 

wel iedereen weet de McDonalds te vinden” (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Net als de 

hiervoor genoemde respondenten ziet ook N. Bruil dat de komst van McDonalds een positieve 

uitwerking heeft op het terrein. Hij ziet veel meer verkeer op het terrein en er komen ook meer 

mensen vanuit de aangrenzende woonwijken, wat voor meer levendigheid op het terrein zorgt 

“(…)ook na zessen. Dit schept weer nieuwe kansen voor het terrein, zoals langere openingstijden 

voor de wasstraat en mogelijke (her)invoering van koopavonden van de autodealers op IJsseloord 1” 

(N. Bruil, persoonlijke communicatie, 9 juli 2012). Op IJsseloord 1 zit volgens N. Bruil niet het type 
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bedrijvigheid  dat mensen spontaan op het terrein langsgaan of er per ongeluk oprijden, mensen 

komen met een bepaald doel naar het terrein. Met de komst van McDonalds komen er meer mensen 

op het terrein die er anders niet zouden komen en die zien dan ook weer welke bedrijven er 

gevestigd zijn.  

N. Bruil spreekt bij de relatie tussen investeringen door andere ondernemers op het terrein 

en de eigen investeringen in pand en/of kavel over ‘het sneeuwbaleffect’ en verwijst hierbij naar het 

voorbeeld over het schilderen van woningen in een straat: “Als je een straat hebt met woningen en 

dat ziet er niet uit en de eerste begint met schilderen en wat voor een effect heeft dat? Óf niemand 

doet wat en dan is jouw schilderwerk, dan zit je over een paar jaar in een mooi huis in een 

waardeloze straat, of het heeft het effect van hé dat de buurman denkt ik ga ook schilderen en dat is 

wat je wilt, want dan heeft iedereen er baat bij”. Dat laatste is volgens N. Bruil op IJsseloord 1 het 

geval, dat er één is begonnen met investeren of opknappen van het pand en dat er toen meerdere 

ondernemers investeringen in hun panden zijn gaan doen (persoonlijke communicatie, 9 juli 2012).  

 Ondernemer E. Spies spreekt niet over een sneeuwbal- maar over een hefboomeffect, 

waarmee hij het volgende bedoelt: “samen ben je het aan het opwaarderen en op het moment dat 

er iemand achterblijft wordt er toch wel weer geïnvesteerd omdat je dan toch een beetje uit de toon 

valt”. Toch heeft het volgens hem niet zo heel veel invloed; “niet direct in ieder geval”. Het is volgens 

hem ook omgekeerd niet zo, dat wanneer niemand investeert in zijn of haar pand dat hij dan ook 

maar niet investeert (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012).  

 

4.4 Overheidsinvloed  

4.4.1 Invloed gemeente Arnhem 

E. Spies (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012) is niet erg positief over de gemeente Arnhem, wat 

blijkt uit uitspraken als “het is altijd wat met de gemeente”, “ik heb er meer last van; het zijn meer 

beperkingen die opgelegd worden dan positieve dingen, zo werkt dat gewoon”, “dus van de 

overheden word ik niet echt vrolijk”. Wanneer E. Spies wordt gevraagd naar de invloed van de 

gemeente op de investeringen die hij doet in zijn pand dan wel kavel antwoordt hij dat de gemeente 

nogal eens investeringen afdwingt. De ontevredenheid over de gemeente van Spies heeft 

waarschijnlijk te maken met de gedwongen investering die hij afgelopen jaar heeft moeten doen. Zo 

moest hij na een inspectie van de gemeente zijn olieopslagtank voorzien van een ontluchtingskanaal, 

wat hem zo’n achtduizend euro heeft gekost voor in zijn ogen “een onzinnig iets”.  Zijn onvrede blijkt 

vooral te zitten in de willekeur van de gemeente; “dat de ‘lokale overheid’ zo’n investering kan 

afdwingen terwijl een dorp verderop niet wordt gecontroleerd” (persoonlijke communicatie, 3 juli 

2012). Daarnaast geeft hij aan dat ook het aanvragen van vergunningen voor reclame-uitingen op de 

kavel nogal eens voor moeilijkheden zorgt: “dan is er altijd wel weer een ambtenaar die roept van 

het is 2 centimeter te hoog en 3 centimeter te lang dus vervang het maar” (E. spies, persoonlijke 

communicatie, 3 juli 2012). Ondanks de extra moeite en tijd en “gezemel aan je hoofd” die dit kost, 

weerhoudt dit E. Spies er niet van om te investeren. Na de negatieve uitlatingen over de gemeente is 

het niet verwonderlijk dat E. Spies aangeeft geen positieve invloed van de gemeente op zijn 

investeringen te ervaren.  

 De mening van M. Boekhorst over de gemeente Arnhem staat haaks op die van de E. Spies. 

Zo geeft Boekhorst aan dat de invloed van de gemeente op zijn investeringen louter positief is; “ik 

ben blij met ze, ze hebben goede stappen genomen, ze wilden meewerken, ze hebben meegedacht, 

ik heb goed contact met ze gehad, ik ben er echt tevreden over”. Daarnaast vindt hij dat de 

gemeente er goed aan heeft gedaan om detailhandel op het terrein toe te laten, dat heeft volgens 
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hem weer nieuwe mogelijkheden voor het bedrijventerrein gegeven (M. Boekhorst, persoonlijke 

communicatie, 4 juli 2012). 

 

4.4.2 Invloed herstructurering openbare ruimte 

De herstructurering van de openbare ruimte in 2003-2004 heeft voor Boekhorst de keuze om te gaan 

investeren in de vestiging van Boekhorst/Tiemessen op IJsseloord 1 “makkelijker gemaakt” (M. 

Boekhorst, persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Het werkte voor hem motiverend om in het pand 

op IJsseloord 1 te gaan investeren en daar tevens zijn hoofdkantoor van te maken. en dus niet in 

bijvoorbeeld een van zijn andere vestigingen in Apeldoorn of Velp. Zo is door de herstructurering van 

de openbare ruimte vooral de ontsluiting om van het terrein af te komen verbeterd. Voor deze 

herstructurering stonden er volgens M. Boekhorst dagelijks files om van het terrein af te komen, wat 

natuurlijk vervelend is voor zowel de klanten (geen goede reclame) als de werknemers. Toch geeft hij 

aan dat hij waarschijnlijk ook wel op deze locatie had geïnvesteerd als de herstructurering in 2003-

2004 niet had plaatsgevonden, al had hij dan naar eigen zeggen wel de nodige tegenwerking van zijn 

medewerkers gehad die dan na hun werk op het terrein al in de file zouden staan (persoonlijke 

communicatie, 4 juli 2012). 

Hoewel uit de vorige paragraaf is gebleken dat E. Spies geen positieve invloed van de 

gemeente  op zijn investeringen heeft ervaren, blijkt toch dat de gemeente ergens ook wél een 

positieve invloed heeft op zijn investeringen in pand en/of kavel of in ieder geval in het beperken van 

de verhuisgeneigdheid. Zo geeft Spies aan dat de openbare ruimte niet moet verloederen omdat je 

dan als ondernemer toch eerder geneigd bent om eens te gaan kijken naar een vestigingslocatie op 

een ander terrein. Over de invloed van de herstructurering van de openbare ruimte op zijn eigen 

investeringen zegt Spies dan ook dat het niet direct van invloed is geweest. Voor hem geldt het dus 

omgekeerd wel, dat als de openbare ruimte er verloederd uit zou zien, hem dat er mogelijk wel van 

zou weerhouden om te investeren in zijn pand en kavel en misschien dan wel zou verhuizen. Toch 

denkt hij, dat wanneer de openbare ruimte in 2003-2004 niet geherstructureerd zou zijn door de 

gemeente, hij ook wel had geïnvesteerd in zijn pand en kavel. Verder laat Spies nog weten dat er na 

de herstructurering nieuwe ondernemers op het terrein zijn gekomen, al is het voor hem niet direct 

meetbaar of dit te danken is aan de herstructurering. Hij durft die causale relatie niet te leggen. 

Opmerkelijk is dat L. de Kleermaeker aangeeft dat de gemeente geen invloed heeft op de 

investeringen op zijn pand en kavel. Dus ook de herstructurering van de openbare ruimte heeft voor 

hem geen invloed gehad op zijn investeringen en daarom zou hij ook gewoon geïnvesteerd hebben in 

zijn pand en kavel als deze herstructurering door de gemeente niet had plaatsgevonden (persoonlijke 

communicatie, 3 juli 2012). Als reden geeft hij aan dat hij toch moet blijven investeren in het pand en 

de kavel omdat het in goede staat meer waard is bij een eventuele verkoop of verhuur van het pand. 

Tot slot geeft L. de Kleermaeker aan dat hij niet heeft gemerkt dat er meer of minder ondernemers 

op het terrein zijn gekomen of zijn verhuisd naar een ander terrein dan voor de herstructurering van 

2003-2004.Wederom benadrukt L. de Kleermaeker de positieve invloed die de komst van McDonalds 

heeft op het bedrijventerrein (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012).  

 De betrokkenheid van de gemeente bij een bedrijventerrein is volgens N. Bruil erg belangrijk. 

Zo zegt hij het volgende: “Gemeentes heb je nodig, maar daar moet je dan wel goed mee door één 

deur kunnen, bij sommigen is dat echt heel lastig. Gelukkig zitten er nu een aantal die het 

economisch belang zien en dan zie je dus dat er eindelijk wel dingen kunnen”. Volgens Bruil heeft de 

herstructurering een positief effect gehad op de investeringen van de ondernemers op het terrein. 

Zo vertelt hij dat na de herstructurering van 2003-2004 het terrein weer goed ‘liep’ en bedrijven niet 
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zijn weggetrokken. Het is volgens N. Bruil belangrijk dat je wat doet aan de openbare ruimte, ook al 

zijn het maar kleine dingen: “dan denken de ondernemers er gebeurt iets, ik kan niet achterblijven 

met investeringen”. Andersom gaat het volgens Bruil ook op: “want omgekeerd zie je het ook, dat 

sommigen denken van de gemeente doet niets, dus dan hoef ik ook niets te doen” (N. Bruil, 

persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Deze redenering vindt hij vreemd en is van mening dat je je 

investeringen dan om verkeerde redenen van de gemeente laat afhangen.   

  Toch is N. Bruil niet alleen maar positief over de gemeente Arnhem. Zo gaan er volgens hem 

de geruchten dat de gemeente meewerkt dat bepaalde bedrijven op IJsseloord 1 kunnen verhuizen 

naar andere (nieuwe) terreinen waar dat in het verleden niet kon. Hier is N. Bruil over ontstemd: 

“dan denk ik van ja wacht even, dan heb je het hier netjes voor elkaar en dan ga je meewerken aan 

de uittocht van een paar bedrijven die toch wel heel toonaangevend zijn” (persoonlijke 

communicatie, 4 juli 2012). Volgens Bruil kan het tij dan helemaal omslaan: “er hoeven er maar twee 

weg te gaan je ziet dus, twee naast elkaar en er gaat nog een derde weg, dan gaat het effect zo snel. 

Dan staat het onkruid er, dan hangen de lamellen half, dus dat gaan dan snel achteruit”. Volgens hem 

hebben ze zo’n situatie vóór de herstructurering en mede dankzij de ingrepen tijdens deze 

herstructurering van 2003-2004 toentertijd kunnen voorkomen en waren ze er op tijd bij. Dit had 

vooral te maken met het in 2000 nieuw aangelegde bedrijventerrein ‘De Beemd’ in Velp wat dé 

nieuwe autodealerlocatie aan het Velperbroekcircuit had moeten worden en waar ook autodealers 

op IJsseloord 1 geïnteresseerd in waren. Volgens N. Bruil hebben ze door de herstructurering op 

IJsseloord 1 in 2003-2004 deze autodealers toch weten te behouden. Als de geruchten die nu de 

ronde doen waar blijken te zijn creëert de gemeente een probleem in de ogen van N. Bruil. Volgens 

hem trekken gemeenten nauwelijks nieuwe bedrijven met de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 

en zijn het vooral verplaatsingen van bedrijven uit de regio. Zo geeft hij een voorbeeld van een nieuw 

bedrijventerrein in Ede waarbij ook bleek dat er nauwelijks bedrijven van buiten de regio op het 

nieuwe terrein gevestigd zijn en dat het bijna alleen maar bedrijven uit Venendaal en Ede zelf waren. 

Bruil is bang dat als de gemeente Arnhem nieuwe terreinen aanlegt en meewerkt om bedrijven van 

IJsseloord 1 daar te vestigen, dit zeer slecht zou zijn voor IJsseloord 1; “Je creëert een probleem, 

want het is niet dat je nieuwe dingen (red. bedrijven van buiten de regio) trekt” (persoonlijke 

communicatie, 4 juli 2012). Een betrouwbare gemeente is volgens Bruil cruciaal, terwijl hij dit in de 

praktijk juist vaak fout ziet gaan. Volgens hem zijn de ondernemers best bereid te investeren, ook als 

er iets gemeenschappelijk moet worden gedaan, maar de voorwaarde is dan dat de gemeente haar 

afspraken nakomt: “Als dit niet gebeurt dan denken de ondernemers ook van ja het is goed en dan 

gaan de oogklepjes weer op” (N. Bruil, persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). 

  De samenwerking tussen de ondernemersvereniging van IJsseloord 1 en de gemeente 

Arnhem vindt N. Bruil steeds beter geworden en ziet dat er hierdoor meer dingen gerealiseerd 

kunnen worden. Uit het volgende citaat van N. Bruil blijkt dat ook veel afhangt van de personen van 

de gemeente: “zo zie je maar dat ambtenaren of één of twee persoontjes, heel veel tegen kunnen 

houden, omdat ze in mijn ogen in een ivoren torentje zitten. Dus heel veel komt vanuit de 

ondernemers en de gemeente heb je nodig en dan ligt het heel erg aan de personen bij de gemeente 

die je hebt of het haalbaar is” (N. Bruil, persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Dit geeft dus aan dat 

de gemeente wel degelijk een grote invloed kan hebben op de investeringen die worden gedaan. 

 

4.5 ‘Nieuwe’ factoren 

Uit het interview met E. Spies kwam nog een ‘nieuwe’ factor aan het licht, namelijk de eisen van de 

autofabrikant. Volgens hem zijn ook deze van invloed geweest op de investeringen die hij heeft 
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gedaan in zijn pand. Uit de casestudy van De Overmaat, die in het volgende hoofdstuk centraal staat, 

zal dit ook blijken.  

Tot slot is de vestiging van McDonalds van invloed geweest op de investeringen van de ondernemers 

op IJsseloord 1.Omdat alle geïnterviewde ondernemers aangaven dat ze een positieve invloed zagen 

van McDonalds op het terrein, is dit ook meegenomen als factor die van invloed is op de 

investeringen van ondernemers. Zo stelt L. de Kleermaeker dat toen bekend werd dat de McDonalds 

er zou komen, ondernemers waarvan het pand gedateerd was, zijn gaan investeren in het 

opknappen van het pand. Daarnaast heeft hij zelf een hekwerk geplaatst op zijn kavel als beveiliging 

tegen de bezoekers van de McDonalds, met name tegen het afval dat deze bezoekers achterlaten 

(persoonlijke communicatie, 3 juli 2012).   

 

4.6 Rangschikking factoren 

Zoals te zien is in de figuur 6 kon E. Spies geen keuze maken in welke factoren het meeste of het 

minste van invloed zijn op zijn investeringen. Als verklaring zegt hij het volgende: “dat hangt van de 

actualiteit van dat moment af, de ene keer is het de gemeente, de andere keer is het een interne 

factor en weer een andere keer is het een externe factor” (E. Spies, persoonlijke communicatie, 3 juli 

2012). Als we naar de andere drie ondernemers van IJsseloord 1 kijken zien we dat twee van hen 

dezelfde rangschikking hebben gemaakt, waarbij de bedrijfsinterne kenmerken de grootste invloed 

hebben op hun investeringen en de overheidsinvloed de minste van deze drie categorieën.  N. Bruil 

geeft de volgende toelichting bij zijn keuze om de bedrijfsinterne factoren als belangrijkste categorie 

te beschouwen: “Je bent met je bedrijf bezig, dus daar moet je je toch eerst op richten”. De 

locatiefactoren zijn volgens direct daarna het belangrijkste. Tot slot zegt hij over de overheidsinvloed 

het volgende: “En op een overheid moet je uiteindelijk niet teveel vertrouwen en rekening mee 

houden, die moet je proberen voor je te winnen en zorgen dat er dingen gerealiseerd worden” 

(persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). L. de Kleermaeker, met dezelfde rangschikking als N. Bruil, 

geeft als onderbouwing dat zodra ze iets nodig hebben ze dat gaan realiseren, wat dus de 

bedrijfsinterne factoren betreft. De overheidsinvloed heeft volgens L. de Kleermaeker de minste 

invloed: “daarvoor hoef ik geen investeringen te doen. Hun beslissingen liggen buiten mijn invloed en 

als zij aan het terrein iets veranderen dan worden het weer locatiefactoren en dan gaan we ons daar 

weer aan aanpassen” (persoonlijke communicatie, 3 juli 2012). 

 Voor M. Boekhorst zijn de locatiefactoren het meest van invloed op zijn investeringen. Deze 

locatiefactoren zijn volgens hem “heel bepalend”, voor zowel zijn klanten als zijn werknemers. Zo 

geeft hij het voorbeeld dat wanneer hij de administratie in Apeldoorn had gevestigd, in plaats van in 

Arnhem, er twee medewerkers ontslag zouden hebben genomen. Daarnaast heeft het bedrijf een 

logistieke afdeling waardoor een locatiefactor als bereikbaarheid natuurlijk cruciaal is (persoonlijke 

communicatie, 4 juli 2012).  

 

    Bedrijventerrein IJsseloord 1 

Ondernemer/bedrijf Bedrijfsinterne factoren Locatiefactoren Overheidsinvloed 

N. Bruil 1 2 3 

M. Boekhorst 2 1 3 

E. Spies 1 1 1 

L. de Kleermaeker 1 2 3 

Figuur 6: Rangschikking factoren door respondenten IJsseloord 1  Bron: Persoonlijke communicatie 
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H5   Analyse De Overmaat 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de casestudie De Overmaat weergegeven. De analyse 

wordt voorafgegaan door een beknopte beschrijving van de karakteristieken van bedrijventerrein De 

Overmaat. 

 

5.1 Inleiding 

De Overmaat is ontwikkeld in de jaren ’70 en is gelegen in Arnhem Zuid. Het terrein heeft net als 

IJsseloord 1 een netto oppervlakte van 13 hectare en bruto 15 hectare. Het is een gemengd 

bedrijventerrein, biedt huisvesting aan bedrijven in de lichte tot middelzware milieucategorieën, en 

telt zo’n 50 bedrijven (Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, n.d.). Ook op dit terrein is de 

automotive branche sterk vertegenwoordigd.    

Het terrein ligt naast het woongebied ‘De Appelgaard/Kronenburg’ en wordt aan de andere 

zijden begrensd door de Nijmeegseweg (A325) en de Burgemeester Matsersingel. De bedrijven langs 

de A325 hebben een zichtlocatie. De Overmaat is niet geherstructureerd, maar zoals in hoofdstuk 3 

reeds is beargumenteerd, is het terrein wel ‘rijp’ voor herstructurering. Hoewel De Overmaat niet is 

geherstructureerd zijn er in 2011 volgens E. Gerritsen, de voorzitter van de ondernemersvereniging 

van het terrein en tevens gevestigd op de Overmaat met zijn bedrijf ‘EG Automobielen’, wel een 

aantal inventarisaties gestart vanuit de ondernemersvereniging om bijvoorbeeld glasvezel aan te 

leggen, de participatiegraad van de collectieve beveiliging van het terrein te verhogen en een 

uniforme bewegwijzering te ontwikkelen (persoonlijke communicatie, 17 juli 2012). Deze 

bewegwijzering is inmiddels gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds. 

Dit Ondernemersfonds wordt beheert door de  Stichting Ondernemersfonds Arnhem en wordt 

gevuld door een opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen. De ondernemers 

betalen daarbij een extra bedrag aan OZB en dit wordt door de gemeente geïnd bij de jaarlijkse 

aanslag en vervolgens overgedragen aan de Stichting Ondernemersfonds Arnhem (Kamer van 

Koophandel, n.d.). Deze stichting toetst de aanvragen die er gedaan worden aan een aantal 

voorwaarden en of de activiteit of het project past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds 

(Ondernemersfonds Arnhem, n.d.). Zodoende is de nieuwe bewegwijzering op De Overmaat tot 

stand gekomen.  

In bijlage 4 zijn enkele foto’s te zien van bedrijventerrein De Overmaat. 

  
 Figuur 7: Ligging De Overmaat Arnhem. Bron: Google Maps 
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5.2 Bedrijfsinterne kenmerken 

Voor de vijf geïnterviewde ondernemers op De Overmaat speelden bedrijfsinterne factoren een 

grote rol in de beslissing om te gaan investeren in het pand en/of de kavel. Het gaat hier over vier 

respondenten die hun huidige pand hebben verbouwd, gerenoveerd etc. en om één ondernemer, M. 

Steffelaar eigenaar en directeur van GCC Sportsurfaces in Arnhem (aanleg, renovatie en onderhoud 

van sportaccommodaties), die van een huurpand is verhuisd naar een kooppand en dit pand 

vervolgens heeft verbouwd om geschikt te maken voor gebruik (persoonlijke communicatie, 4 juli 

2012).  

 

5.2.1 Uitstraling van het pand 

Vier van de vijf respondenten geven aan dat de uitstraling van het pand erg belangrijk, zoniet de 

belangrijkste bedrijfsinterne factor is geweest om te gaan investeren in het pand. Voor enkelen was 

de uitstraling van het pand in combinatie met een andere bedrijfsinterne factor de reden om te gaan 

investeren in een uitbreiding, verbouwing of renovatie van het pand. Zo geven enkele ondernemers 

aan dat voor hen naast de uitstraling van het pand, de eisen van de autofabrikant en een 

waardevermeerdering van het pand met het oog op de pensioenvoorziening redenen waren om te 

gaan investeren in het pand. Voor M. Steffelaar is de uitstraling van het pand echter minder relevant: 

“Onze klanten komen uit de hele wereld, 95% van onze klanten ziet ons pand nooit. We hebben 

klanten in Ethiopië, nou die zullen hier nooit komen” (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Toch 

heeft hij wel de buitenkant van het pand opnieuw bespoten, “vanwege de ouderwetse kleur”, aldus 

M. Steffelaar (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Hij geeft aan dat de invloed van de uitstraling 

van het pand op de investeringen heel afhankelijk is van het type bedrijf:  “Zo zal voor een autodealer 

de uitstraling veel belangrijker zijn dan voor ons”. Van der Vaart (persoonlijke communicatie, 10 juli 

2012), eigenaar van Van der Vaart Caravans, geeft te kennen dat voor hem de uitstraling van het 

pand de belangrijkste reden was om te investeren. Voor hem heeft ook een waardevermeerdering 

van het pand een rol gespeeld in de beslissing om het pand helemaal te vernieuwen.  Zo heeft hij, 

omdat hij toch al aan het verbouwen was, naast een nieuwe werkplaats een verdieping 

kantoorruimte op het pand laten zetten (die hij zelf niet nodig heeft), zodat het bedrijf meer waard 

zou worden.   

 

5.2.2 Verwachte groei verkoop/productie/omzet en arbeidsplaatsen 

Op het moment dat de ondernemers besloten hadden te gaan investeren in het pand verwachtten 

alleen de filiaalleider (naam onbekend) van Bo-rent (bedrijf dat o.a. machines en auto’s verhuurt 

voor in de bouw) en GCC Sportsurfaces een groei van het aantal arbeidsplaatsen. Beide ondernemers 

geven echter aan dat dit voor hen niet (GCC Sportsurfaces) of nauwelijks (Bo-rent) van invloed was 

op de beslissing om te gaan investeren in het pand. De overige bedrijven  verwachtten op het 

moment van investeren geen groei van het aantal arbeidsplaatsen. Wel verwachtten vier van de vijf 

een groei van hun verkoop of productieniveau (afhankelijk van het type bedrijf). Alleen Van der Vaart 

verwachtte geen groei van de verkoop, omdat de verkoop van caravans op het moment van zijn 

investering al aan het dalen was op nationale schaal. Zijn investering noemt van Van der Vaart dan 

ook “een gokje”, al geeft hij aan dat hij nooit geïnvesteerd zou hebben als hij dacht dat hij er failliet 

aan zou zijn gegaan (persoonlijke communicatie, 10 juli 2012). 

 De vier ondernemers die wel een groei van hun verkoop of productieniveau verwachtten, 

gaven alle vier aan dat deze verwachte groei zeker van invloed is geweest voor hun om te gaan 

investeren in het pand. P. Opgenoort, eigenaar van de Kia & Mitsubishi-dealer Wassink-Opgenoort, 
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geeft aan dat hij door de verwachte groei van de productie van KIA de keuze heeft gemaakt het pand 

te gaan renoveren. De invloed van deze autofabrikant op de investeringen van P. Opgenoort in zijn 

pand, blijkt ook duidelijk uit het volgende citaat (persoonlijke communicatie, 19 juni 2012): “Als we 

alleen Mitsubishi hadden, dan zouden we deze renovatie niet gedaan hebben, daar verwachten we 

namelijk geen groeibasis van. Als je geen toename verwacht van de productie zal je toch minder snel 

veel geld gaan investeren in je bedrijf. Wij verwachten wel een flinke groei van KIA dus willen wij 

meegroeien”. De invloed van KIA op de pandinvesteringen die Opgenoort heeft gedaan, wordt nog 

duidelijker wanneer hij aangeeft dat de autodealer ook eisen stelt aan de kleuren van de vloeren en 

deuren, en dat het interieur aan een bepaalde stijl moet voldoen. Als Opgenoort hieraan voldoet dan 

krijgt hij een bepaalde marge op de auto’s.  

E. Gerritsen denkt dat de uitstraling van de branche en daarmee ook de uitstraling naar de 

klant in de eerste plaats een reden is voor de ondernemers op De Overmaat om te investeren in hun 

pand en/of kavel. Daarnaast ziet hij het nut in het blijven investeren in de panden op de Overmaat 

om de aantrekkingskracht van het bedrijventerrein in zijn geheel te kunnen behouden: “Een 

verpauperd industrieterrein zal namelijk minder snel (nieuwe) ondernemers aantrekken en ook 

klanten, dan als het er allemaal netjes uitziet” (persoonlijke communicatie, 17 juli 2012).  

Voor M. Steffelaar waren de redenen om te gaan verhuizen naar een kooppand het feit dat het 

voormalig huurpand te klein werd voor het groeiende bedrijf (met name qua opslag) en dat het pand 

niet praktisch meer was (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Dus de bedrijfsinterne factor ‘groei 

van het productieniveau’ waardoor meer (opslag)ruimte nodig is voor de grotere voorraad was de 

hoofdreden voor GCC Sportsurfaces om te verhuizen naar een groter pand. 

Het laatste bedrijf dat een groei van de verkoop verwachtte was Bo-rent. Ook voor hen was 

deze verwachte toename van de verkoop een belangrijke reden om 4,5 jaar geleden te investeren in 

het pand. Daarnaast gaat Bo-rent binnenkort de leegstaande hallen op hun kavel verbouwen om het 

verhuurgedeelte of opslaggedeelte uit te breiden, omdat ze een groei van de verhuur  van auto’s 

verwachten (persoonlijke communicatie, 19 juni 2012). Dus ook uit dit interview blijkt weer dat een 

verwachte groei in de verkoop, of in dit geval verhuur van machines en auto’s, van invloed is op de 

investeringen die ondernemers doen in hun pand en/of kavel. 

 

5.2.3 Economische conjunctuur 

De geïnterviewde van Bo-rent geeft aan dat zij net voor de economische crisis geïnvesteerd hebben 

in hun pand en dus op dat moment wel een groei verwachtten; “Dus hadden we geen idee van dat er 

een crisis aan zat te komen”. Hij weet niet of ze ook geïnvesteerd hadden als ze in de huidige 

economische tijd zaten: “het zou kunnen, maar ik weet het niet precies” (persoonlijke communicatie 

19 juni 2012). Van der Vaart geeft aan dat de economische conjunctuur van grote invloed is op zijn 

investeringen. Zo zou hij, de investeringen die hij in 2008 in zijn pand en kavel heeft gedaan, niet 

doen in de huidige economische tijd (persoonlijke communicatie, 10 juli 2012). E. Gerritsen 

(persoonlijke communicatie, 17 juli 2012) zou ook in de huidige tijd gewoon investeren als het nodig 

is: “de recessie houdt mij niet tegen, dat ik met de hakken in de grond ga en de hand op de knip, dat 

doe ik niet”. Hij is van mening dat de economische conjunctuur wel mede bepalend is in de beslissing 

om wel of niet te gaan investeren, maar ziet niet investeren in het pand als teruggang. Volgens P. 

Opgenoort is het enerzijds niet het moment om te investeren, maar anderzijds hoopt hij mede door 

het opknappen van het pand juist een omzetgroei te realiseren (persoonlijke communicatie, 19 juni 

2012). M. Steffelaar is een uitzondering en ziet als enige de crisis als een uitdaging, mogelijk omdat 

hij ook de voordelen van de economische crisis heeft ondervonden. Zo geeft hij aan dat de lagere 
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vastgoedprijzen door de crisis het voor hem aantrekkelijk maakten om een eigen pand te kopen en 

daarin te investeren: “het is natuurlijk wel een gunstige bijkomstigheid van de crisis dat het vastgoed 

wat goedkoper was”, aldus M. Steffelaar (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). 

Het is dus heel wisselend hoe de ondernemers van De Overmaat de invloed van de 

economische conjunctuur op hun investeringen ervaren en hoe ze hier mee omgaan. Uit het 

interview met M. Steffelaar kan worden afgeleid dat de conjunctuur dus niet alleen indirect, zoals is 

verondersteld in het conceptueel model, maar ook een directe invloed heeft op de investeringen van 

ondernemers in panden, aangezien vastgoed in een periode van crisis goedkoper is. Toch zal de 

conjunctuur over het algemeen niet de hoofdreden zijn voor ondernemers om te investeren, het zal 

bijna altijd in combinatie zijn met één of meerdere van de andere factoren (bedrijfsintern, locatie of 

overheidsinvloed). M. Steffelaar is hier het bewijs van, omdat hij aangaf dat de groei van het bedrijf 

dé hoofdreden was om te verhuizen en dat de lagere vastgoedprijzen voor hem “een gunstige 

bijkomstigheid” waren (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). 

 

5.3 Locatiefactoren 

5.3.1 Belangrijkste locatiefactoren 

Iedere ondernemer op bedrijventerrein De Overmaat geeft aan dat locatiefactoren belangrijk zijn, 

hoewel M. Steffelaar aangeeft dat de locatiefactoren voor zijn bedrijf niet erg relevant zijn. Hij geeft 

aan dat dit komt omdat zijn klanten over de hele wereld zitten en het voor hen niet veel uitmaakt of 

hij in Arnhem of Groningen zit. Daar komt bij dat, zoals in de vorige paragraaf al naar voren is 

gekomen, 95% van zijn klanten nooit op de locatie van GCC Sportsufraces in Arnhem komt (M. 

Steffelaar, persoonlijke communicatie, 4 juli 2012).Voor hem zijn de locatiefactoren als 

bereikbaarheid via de weg en het OV en de parkeergelegenheid dus voornamelijk van belang voor 

zijn werknemers en in mindere mate voor de klanten. Bereikbaarheid vindt M. Steffelaar de 

belangrijkste locatiefactor (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Ook voor P. Opgenoort, Van der 

Vaart en de geïnterviewde van Bo-rent is de bereikbaarheid de belangrijkste locatiefactor. Van der 

Vaart geeft echter aan dat voor hem parkeergelegenheid en representativiteit van de omgeving wel 

minstens zo belangrijk zijn, hij kan dus eigenlijk geen keuze maken (persoonlijke communicatie, 10 

juli 2012). P. Opgenoort en de geïnterviewde van Bo-rent vinden een zichtlocatie vanaf de weg even 

belangrijk als de locatiefactor bereikbaarheid. Ze zijn beiden erg tevreden over de huidige 

vestigingslocatie, en spreken over “een A1-locatie” of “een top-A locatie”. 

 Toch kan er volgens de geïnterviewde ondernemers nog wel het één en ander verbeterd 

worden aan de locatiefactoren van bedrijventerrein De Overmaat. Met name de parkeergelegenheid 

voor vrachtwagens is volgens drie van de vijf ondernemers een probleem. Zo ergeren zij zich aan 

chauffeurs die hun vrachtwagens het hele weekend geparkeerd op De Overmaat laten staan. Volgens 

Van der Vaart kan ook de parkeergelegenheid voor auto’s verbeterd worden op het terrein. Hij stoort 

zich aan de bedrijven die zelf niet voldoende parkeerplaatsen op hun kavel hebben (persoonlijke 

communicatie, 10 juli 2012). M. Steffelaar bevestigt dit probleem door aan te geven dat de 

parkeergelegenheid voor bezoekers van Mantel Tweewielers te wensen over laat. Zo zegt hij het 

volgende: “..en op zaterdag verkopen die veel fietsen en dan hebben wij hier alle auto’s van zijn 

klanten voor de deur staan. Als wij dan terugkomen met een vrachtwagen kunnen wij er niet door, 

dat is soms wel eens heel vervelend” (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Verder is Steffelaar 

erg tevreden met zijn huidige vestigingslocatie.  

De voorzitter van de ondernemersvereniging, E. Gerritsen, is tevreden met bedrijventerrein 

De Overmaat, maar onderkent het probleem van het parkeren van vrachtwagens in weekenden. Hij 
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zegt hier weinig aan te kunnen doen omdat het officieel is toegestaan (E. Gerritsen, persoonlijke 

communicatie, 17 juli 2012). Waar hij wel iets aan heeft kunnen doen is aan de vervuiling langs de 

zichtlocatie aan de A1. Dit kon volgens E. Gerritsen ‘echt niet’: “Er werden door aannemers namelijk 

bergen met gemaaid gras vanuit de hele regio gestort op de groenstrook op ons terrein die ligt 

tussen de A1 en de bedrijven met de zichtlocatie. Deze bergen gemaaid gras werden dan vervolgens 

enkele dagen later door een grijpmachine weggehaald” (E. Gerritsen, persoonlijke communicatie, 17 

juli 2012). Naar aanleiding van de Bedrijventerreinen Contactgroep-vergadering (vergadering waarbij 

ondernemers en vastgoedeigenaren en gemeenteambtenaar de problematiek van het terrein 

bespreken) is door de gemeente Arnhem een verbod afgegeven voor het storten van gras door 

aannemers langs de A1 op De Overmaat (E. Gerritsen, persoonlijke communicatie, 17 juli 2012). Er 

wordt dus mede door de voorzitter wel het nodige gedaan om de openbare ruimte op De Overmaat 

goed te onderhouden. Daarnaast vindt E. Gerritsen een belangrijk punt van aandacht het toezicht op 

hangjongeren na sluitingstijd van de bedrijven: “(…)want het is af en toe ook nog wel eens een 

racebaan hier op het terrein”. Tot slot blijken collectieve energievoorzieningen en de locatiefactor 

‘ICT- en telecomvoorzieningen’ voor Gerritsen belangrijke punten op de agenda te zijn. Zo worden er 

volgens hem de mogelijkheden onderzocht voor zonnepanelen, een windmolen en 

glasvezelverbindingen op het terrein (E. Gerritsen, persoonlijke communicatie, 17 juli 2012).  

 

5.3.2 Tevredenheid huidige vestigingslocatie 

Ondanks dat er volgens de ondernemers dus nog enkele dingen verbeterd kunnen worden aan de 

locatiefactoren van De Overmaat, geven ze alle vijf aan tevreden te zijn met de huidige 

vestigingslocatie. De ondernemer van Bo-rent geeft aan dat als de vestigingslocatie niet meer “naar 

de zin is”, ze zullen verhuizen (persoonlijke communicatie, 19 juni 2012). Ook Van der Vaart 

(persoonlijke communicatie, 10 juli 2012) zou bij ontevredenheid met de huidige locatie niet meer 

investeren: “Nee natuurlijk niet, dan ga je hier toch niet in investeren”. M. Steffelaar en P. Opgenoort 

denken wel te zullen investeren in hun pand en/of kavel, ook als ze niet meer tevreden zijn met de 

huidige vestigingslocatie. M. Steffelaar zou in ieder geval niet gaan verhuizen. P. Opgenoort geeft aan 

dan alsnog te investeren, maar niet zo’n grote investering als de renovatie van nu te doen: “Dan zou 

ik er niet zoveel geld in investeren, zeker niet in deze tijd. Dan zou ik een kleinere investering doen”. 

Als voorbeeld noemt hij het schilderen van de gevel, een nieuwe gevelplaat en het aanpassen van 

het interieur, “zodat het er voor de klant in ieder geval weer wat aantrekkelijker uitziet" (P. 

Opgenoort, persoonlijke communicatie, 19 juni 2012). Voorzitter E. Gerritsen weet niet of de 

ondernemers op De Overmaat zullen investeren bij ontevredenheid met de huidige vestigingslocatie. 

Hij geeft alleen aan dat er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd door de ondernemers op het 

terrein en dat er nauwelijks leegstand is.   

 

5.3.3 Invloed investeringen door andere bedrijven 

Welke invloed pand- en kavelinvesteringen van andere ondernemers hebben op de investeringen 

van de geïnterviewde ondernemers, verschilt erg van elkaar. E. Gerritsen denkt dat het aanstekelijk 

werkt: “als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer” (persoonlijke communicatie, 17 juli 

2012). Ook P. Opgenoort ziet een positieve invloed van investeringen van andere ondernemers op de 

investeringen die hij zelf doet in zijn pand en/of kavel. Daarnaast geldt het volgens hem ook 

omgekeerd: “wanneer de rest er allemaal verloederd uitziet, nodigt het niet echt uit om te gaan 

investeren. Dan ga je mogelijk toch sneller nadenken of je niet een andere locatie moet gaan zoeken” 

(persoonlijke communicatie, 19 juni 2012). Uit het volgende citaat van M. Steffelaar blijkt tevens dat 
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investeringen van anderen de nodige invloed zou kunnen hebben op zijn eigen investeringen: “als wij 

het lelijkste eendje van de straat zijn, zou het wel invloed hebben, maar dan moeten wel de 

financiële middelen er zijn. Misschien dat dat elkaar wel aansteekt maar dat weet ik niet” 

(persoonlijke communicatie, 4 juli 2012).  

De antwoorden van Van der Vaart en Bo-rent staan haaks op die van de andere 

ondernemers. Zo stelt Van der Vaart (persoonlijke communicatie, 10 juli 2012): “Nee, je moet altijd je 

eigen keuzes maken, dat boeit me niet”. De geïnterviewde van Bo-rent:  “Nee, helemaal niet. De baas 

bepaalt wanneer en waar hij investeert. Al zetten ze hier tegenover een marmeren of gouden pand 

neer, dat maakt de baas niets uit, dus daar is geen invloed van op onze investeringen” (persoonlijke 

communicatie, 19 juni 2012). 

 

5.4 Overheidsinvloed 

5.4.1 Invloed gemeente Arnhem 

P. Opgenoort weet geen overheidsinstrumenten die zijn investeringsgedrag positief hebben 

beïnvloed. Van een negatieve invloed heeft hij wel een voorbeeld: “Vooral het bestemmingsplan, 

omdat je er niet zomaar een andere bestemming op kan zetten. Zo kunnen ze je vaak tegenwerken, 

met vergunningen enzo, dat is wel een groot nadeel” (P. Opgenoort, persoonlijke communicatie, 19 

juni 2012). De geïnterviewde van Bo-rent weet eveneens geen overheidsinstrumenten te benoemen 

die zijn investeringen in pand en/of kavel positief beïnvloed hebben. Ook hij geeft aan dat het vooral 

kan belemmeren, dat ze een vergunning afwijzen voor bijvoorbeeld “reclame-uitingen of verlichting 

aan of op het pand” (persoonlijke communicatie, 19 juni 2012). Verder zegt hij erover: “De ene keer 

krijg je een hele snelle verlening hiervan en de andere keer kunnen ze je echt tegenwerken, daar 

zitten we wel eens mee”. Toch weerhoudt het hem er niet van de investeringen te doen: “dan 

verzinnen we wel iets anders”.  

 M. Steffelaar heeft de invloed van de gemeente gemerkt toen hij verplicht in een brandkluis 

moest investeren voor de milieuvergunning. Dat is volgens hem het enigste waar de gemeente zijn 

investeringen mee heeft beïnvloed. Hierbij verwijst hij wederom naar het feit dat het voor zijn bedrijf 

minder van belang is omdat er maar weinig klanten naar zijn pand op De Overmaat komen. Voor 

bedrijven in de detailhandel is het volgens M. Steffelaar “meer relevant” (persoonlijke communicatie, 

4 juli 2012). De investeringen in zijn pand dan wel kavel zijn tot op heden niet negatief beïnvloed 

door de gemeente. Tot slot zegt hij het volgende: “Kijk op het moment dat ze me hier beperken in 

mijn bewegingsvrijheid, als ik niet mag bouwen, dat zou mijn investeringen wel negatief 

beïnvloeden” (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012).  

 Van der Vaart vindt dat je van de gemeente “meer last hebt dan gemak” (persoonlijke 

communicatie, 10 juli 2012). Hij heeft dan ook geen voorbeelden van een positieve invloed van de 

gemeente op zijn pand – en kavelinvesteringen. Volgens Van der Vaart zit er bij de gemeente Arnhem 

“een stelletje domoren, die nergens iets van afweten en dan bepalen ze een kleurtje van een bedrijf 

en dan houden ze daar de bouw op tegen en al die onzin en meer. Ze zijn moeilijk met 

bouwvergunningen, ze zijn overal moeilijk mee” (persoonlijke communicatie, 10 juli 2012). Kortom; 

het investeringsgedrag wordt meestal negatief beïnvloed door de gemeente volgens Van der Vaart.   

 E. Gerritsen is een stuk positiever over de rol en daarmee ook de invloed van de gemeente 

op bedrijventerrein De Overmaat. Over de gewenste ‘relatie’ van de gemeente in relatie tot De 

Overmaat zegt E. Gerritsen het volgende:  “gewoon open en communicatief, participeren naar 

mekaar toe en niet met de hakken in het zand naar elkaar toe” (persoonlijke communicatie, 17 juli 

2012). Dit laatste is volgens hem niet aan de orde, de contacten met de gemeente Arnhem zijn goed. 
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E. Gerritsen merkt dat in de huidige economische tijd de invloed van de gemeente op de 

investeringen van de ondernemers zeker wel mede bepalend is, in subsidievorm en bepaalde 

regelgeving.  Bij de subsidievorm doelt E. Gerritsen op het Ondernemersfonds Arnhem waarvan de 

constructie hierboven uiteengezet is. En qua regelgeving, gaat volgens hem het verlenen van 

vergunningen nu makkelijker dan in ‘betere’ economische tijden. Ook is hij tevreden over de 

overlegstructuur met de gemeente (E. Gerritsen, persoonlijke communicatie, 17 juli 2012). Eén van 

de geboekte resultaten van de goede samenwerking is het eerder gegeven  voorbeeld van het 

verbod dat is afgegeven voor het storten van gemaaid gras op De Overmaat. De voorzitter van de 

ondernemersvereniging kan zo geen voorbeelden noemen van een negatieve invloed van de 

gemeente op investeringen van de ondernemers in hun panden en kavels, behalve als er geen 

vergunning voor een verbouwing wordt verleend.  Zo geeft hij het voorbeeld van een pand dat al drie 

jaar leegstaat omdat een tandarts daar een soort kliniek wilde vestigen voor protheses en dergelijke, 

maar dat was in strijd met het bestemmingsplan, dus werd er geen  vergunning verleend. In dit 

opzicht kan er dus gesteld worden dat een investering negatief beïnvloed wordt.  

Tot slot geeft één van de op het terrein gevestigde ondernemers (deze wenst in dit 

voorbeeld anoniem te blijven) aan dat er op het terrein ook activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn 

met het vigerende bestemmingsplan en waarvoor dus geen vergunning verleend zou worden. In dit 

verband is er geadviseerd om geen advertenties in de regionale krant te plaatsen voor deze 

activiteiten omdat de kans bestaat dat een ambtenaar dit ziet en dit mogelijk vergaande sancties zou 

kunnen hebben, zoals verwijdering van het terrein (persoonlijke communicatie, juli 2012 (geen 

exacte datum vanwege anonimiteit)). Uit dit laatste voorbeeld blijkt dus een enkeling, vanwege de 

negatieve invloed die een gemeente kan hebben op de investeringen, ervoor te kiezen geen 

vergunning aan te vragen en de gewenste activiteiten ‘illegaal’ (zonder vergunning) uit te voeren. 

 

5.4.2. Verwachte invloed bij herstructurering openbare ruimte 

Opvallend is dat alleen de voorzitter van de ondernemersvereniging, E. Gerritsen, verwacht dat een 

herstructurering van de openbare ruimte een positieve invloed zal hebben op de investeringen in de 

panden en kavels op het terrein. Hij zegt het volgende hierover: “ja, dat heeft denk ik wel een 

positieve invloed, dan zijn mensen toch bereid om meer te investeren of uit te breiden als het kan, 

als ze zien dat de gemeente ook investeert in het terrein, het zal in ieder geval niet negatief werken 

op de investeringen” (E. Gerritsen, persoonlijke communicatie, 17 juli 2012).  

De vier andere ondernemers denken dat een herstructurering van de openbare ruimte van 

De Overmaat weinig tot geen invloed zal hebben op hun investeringen in pand en/of kavel. Toch 

geven P. Opgenoort en de filiaalleider van Bo-rent aan dat wanneer de openbare ruimte er 

verwaarloosd bij zou liggen, het wel negatieve invloed zou kunnen hebben op hun investeringen. De 

filiaalleider van Bo-rent (persoonlijke communicatie, 19 juni 2012) voegt hier aan toe: “wanneer de 

gemeente bijvoorbeeld de weg zou vernieuwen of dergelijke dingen dan zullen wij niet opeens gaan 

investeren in ons pand”. P. Opgenoort zegt anderzijds dat hij misschien de renovatie niet gedaan zou 

hebben als het terrein er slecht zou hebben uitgezien (persoonlijke communciatie, 19 juni 2012).  

M. Steffelaar geeft aan dat het hem niet zoveel uit zou maken en benadrukt nogmaals dat 

het aan zijn type bedrijf te maken heeft, waar nauwelijks klanten komen. Ook Van der Vaart denkt 

niet dat hij zou gaan investeren in zijn pand of kavel omdat de openbare ruimte op het terrein is 

geherstructureerd: “Ik vind het gewoon mooi als ik een verzorgd terrein op kom rijden, maar 

daardoor zou ik niet eerder of sneller investeren. Als mijn eigen pand er maar goed uitziet. Als de 
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openbare ruimte er dan slechter uitziet dan valt het (red. mijn pand) misschien ook nog beter op” 

(Van der Vaart, persoonlijke communicatie, 10 juli 2012).  

 

5.5 ‘Nieuwe’ factoren 

Geen van de geïnterviewden op De Overmaat weet als er expliciet naar gevraagd wordt nog een 

factor te noemen die in het interview nog niet naar voren is gekomen en wel van invloed is geweest 

op zijn investeringen in het pand en/of de kavel. Toch zijn er gedurende de interviews wel factoren 

aan het licht gekomen die nog niet in het theoretisch kader zijn verondersteld  als factoren die van 

invloed zijn op investeringen in panden en/of kavels.  

De eerste factor betreft de eisen die een autofabrikant stelt aan de stijl en vormgeving van 

het interieur en gevel en dergelijke. Ook deze eisen kunnen voor ondernemers van grote invloed zijn 

op de investeringen, zo blijkt uit het gesprek met P. Opgenoort. Dit was voor hem een grote reden 

om zijn pand te renoveren. In ruil daarvoor krijgt hij van KIA ‘bonussen’: “zoals een bepaalde marge 

op de auto’s” (persoonlijke communicatie, 19 juni 2012). Een tweede factor die na de interviews met 

M. Steffelaar en Van der Vaart nog bleek te ontbreken in het theoretisch kader, is het (blijven) 

investeren in het pand om zo een waardevermeerdering te creëren of in ieder geval een ‘goede’ 

verkoopwaarde te garanderen bij een eventuele verhuizing of het met pensioen gaan. Zo heeft Van 

der Vaart tijdens de renovatie van zijn pand in 2008 een groot kantoorgedeelte er bij laten bouwen, 

puur om zo de waarde van het pand, bij een eventuele verkoop, te vergroten. Zelf heeft hij deze 

kantoorruimte helemaal niet nodig en maakt er dan ook tot op heden niet of nauwelijks gebruik van 

(Van der Vaart, persoonlijke communicatie, 10 juli 2012). Deze factor, een waardevermeerdering van 

het pand, bleek ook voor M. Steffelaar van invloed te zijn geweest op zijn verhuizing naar een eigen 

pand:  “het is natuurlijk ook een investeringen voor in de toekomst, een waardevermeerdering van 

het bedrijf, goed voor het eigen vermogen”,  waarna hij vervolgens refereert naar het moment dat hij 

met pensioen gaat (persoonlijke communicatie, 4 juli 2012).  

 

5.6 Rangschikking factoren 

Tot slot hebben de ondernemers de categorieën van factoren moeten rangschikken van degene die 

de grootste invloed heeft op hun investeringen in het pand en/of de kavel tot degene met de minste 

invloed. De resultaten van rangschikking door de respondenten van De Overmaat zijn weergegeven 

in figuur 8, waarbij het cijfer 1 staat voor de grootste invloed en cijfer 3 voor de minste invloed.  

Opvallend is dat alleen de voorzitter van de ondernemersvereniging, E. Gerritsen, de 

overheidsinvloed niet als minst belangrijke factor ziet. De andere vier ondernemers vinden dat de 

overheid het minst van invloed is op hun investeringen. Van deze vier beschouwen drie ondernemers  

de bedrijfsinterne kenmerken als de factor die de meeste invloed heeft op hun investeringen. Na de 

bedrijfsinterne kenmerken hebben volgens hen de locatiefactoren de grootste invloed. 

Voor E. Gerritsen zijn de locatiefactoren de belangrijkste factor en de bedrijfsinterne 

kenmerken degene met de minste invloed. Over de invloed van de overheid stelt hij het volgende : 

“de overheidsinvloed is ook van invloed, maar dat hangt denk ik ook af van de branche. Als ik een 

bepaalde branche heb waar de overheid meer op zit te kijken, meer bepalingen op heeft, dan kan dat 

van grote invloed zijn op de investeringen” (persoonlijke communicatie, 17 juli 2012). Dat hij de 

locatiefactoren als categorie ziet die meeste invloed heeft op zijn investeringen, heeft mogelijk ook 

te maken met het feit dat hij zelf op het terrein woont. Zijn bedrijf zit namelijk vast aan zijn woning.  
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Bedrijventerrein De Overmaat 

Ondernemer/bedrijf Bedrijfsinterne factoren Locatiefactoren Overheidsinvloed 

M. Steffelaar 1 2 3 

E. Gerritsen 3 1 2 

P. Opgenoort 1 2 3 

Van der Vaart 1 2 3 

Bo-rent 2 1 3 

Figuur 8: Rangschikking factoren door respondenten De Overmaat. Bron: persoonlijke communicatie 
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H6 Conclusie 

Dit laatste hoofdstuk geeft antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een kritische reflectie op het uitgevoerde onderzoek.  

 

6.1 Conclusie 

Er zal in deze paragraaf antwoord worden gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek, die als 

volgt luidt: Welke factoren zijn van invloed op de pand- en kavelinvesteringen van ondernemers op 

bedrijventerreinen? 

 

Bedrijfsinterne kenmerken 

Uit de resultaten van het onderzoek onder gevestigde ondernemers op de twee bedrijventerreinen 

kan worden geconcludeerd dat voor de meeste van hen bedrijfsinterne kenmerken de grootste 

invloed hebben gehad op de investeringen die ze hebben gedaan in hun pand en/of kavel. Zo is in 

figuur 9 te zien dat vijf van de acht respondenten (één ondernemer kon geen keuze maken bij de 

rangschikking en vond alle drie de categorieën van even grote invloed en is daarom niet 

meegenomen in figuur 9) bedrijfsinterne kenmerken beschouwen als factor met meeste invloed op 

de investeringen die ze doen in hun pand dan wel kavel. Vooral de uitstraling van het pand is door 

veel ondernemers genoemd als bedrijfsinterne factor die van invloed is geweest in het besluit om te 

gaan investeren in het pand en/of de kavel. Zeven van de negen ondernemers geven aan onder 

andere te hebben geïnvesteerd in het pand vanwege de uitstraling. Echter is dit voor slechts twee 

van die zeven ondernemers dé belangrijkste factor om te investeren, de andere vijf geven aan dat de 

uitstraling van het pand, in combinatie met een verwachte groei van de verkoop of productie en het 

aantal arbeidsplaatsen, de reden was om te investeren. Van de twee eigenaar gebruikers die niet 

hebben aangegeven dat de uitstraling van het pand de reden voor de investering was, geeft de één 

aan dat het ging om het gebrek aan ruimte voor zijn indirecte medewerkers (de administratie) en de 

ander vanwege het groeiende productieniveau waardoor er een gebrek aan ruimte ontstond. 

Daarnaast is noodzakelijk onderhoud, wat nauw verbonden is met de uitstraling van het pand, tijdens 

de interviews genoemd als bedrijfsinterne factor die de reden was om te gaan investeren in het pand 

en/of de kavel.  

   De acceleratortheorie, die veronderstelt dat het verwachte productie- of verkoopniveau en 

het aantal verwachte arbeidsplaatsen de grootste invloed heeft op de investeringen van bedrijven, 

blijkt voor het merendeel van de respondenten op te gaan. Door een verwachte groei van de 

verkoop of productie zijn vier ondernemers, in combinatie met de huidige staat waarin het pand 

verkeerd, het pand gaan renoveren en/of uitbreiden. Daarnaast is er één ondernemer verhuist van 

een huur- naar een kooppand omdat zijn bestaande pand te klein werd. Tevens is ook de 

veronderstelling dat consumentgerichte bedrijven meer zullen investeren in de uitstraling van het 

pand dan niet-consumentgerichte bedrijven  naar voren gekomen in de casestudie van De Overmaat. 

Hier bleek namelijk een niet-consumentgericht bedrijf minder waarde te hechten aan de uitstraling 

van het pand omdat zijn klanten toch nauwelijks bij zijn pand komen, aangezien hij een aannemer is 

en dus bijna altijd op locatie werkt. Maar of dit type bedrijven daadwerkelijk minder investeert in de 

uitstraling dan consumentgerichte bedrijven, zoals de autodealers op de twee terreinen, is 

nauwelijks vast te stellen daar de ondernemers niet gevraagd is naar de hoogte van de investeringen. 

Er valt dus uit deze casestudie alleen af te leiden dat niet-consumentgerichte bedrijven minder 

waarde lijken te hechten aan de uitstraling van hun pand en/of kavel. Dit type bedrijvigheid zal dan 
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ook eerder investeren als gevolg van verwachte groei van de productie/de verkoop of het aantal 

arbeidsplaatsen.  

Deze consumentgerichtheid van een bedrijf staat in nauwe relatie met het type bedrijvigheid, 

een factor die Van Steen, naast de bedrijfsgrootte en de fase in de levenscyclus waarin een bedrijf 

zich bevindt,  ziet als verklaring voor de verschillen in ruimtelijke investeringen tussen bedrijven. 

Over deze factoren zijn op basis van dit onderzoek moeilijk uitspraken te doen, omdat zoals 

hierboven is opgemerkt, de hoogtes van de investeringen niet zijn gevraagd en het aantal 

respondenten beperkt is.  

De conjunctuur is in het conceptueel model van dit onderzoek (paragraaf 2.2) verondersteld 

als factor die indirect, via de bedrijfsinterne factoren, van invloed is op de investeringen in pand en 

kavel. Uit de interviews met de respondenten is gebleken dat voor een enkeling de conjunctuur ook 

van directe invloed is op deze investeringen. Zo waren de lagere vastgoedprijzen voor een 

ondernemer namelijk de reden om juist in het huidige tijdsgewricht te verhuizen van een huur- naar 

een kooppand, alhoewel hij waarschijnlijk ook was verhuisd als de vastgoedprijzen niet lager waren, 

aangezien de oude locatie te klein werd. Hieruit kan worden afgeleid dat de conjunctuur vaak niet de 

hoofdreden voor ondernemers zal zijn om te gaan investeren, meestal zal het toch in combinatie met 

de andere factoren (bedrijfsintern, locatie of overheidsinvloed) zijn. De invloed van de conjunctuur 

op de beslissing om wel of niet te gaan investeren blijkt ook van de instelling van de ondernemer als 

persoon af te hangen. Waar de één zich in zijn investeringen niet laat tegenhouden door de crisis, 

geven anderen aan de investeringen die ze in het verleden gedaan hebben niet zouden doen in de 

huidige economische tijd.  

  

Rangschikking per factor naar het aantal ondernemers 

 

 Bedrijfsinterne factoren 

op plaats: 

Locatiefactoren op 

plaats: 

Overheidsinvloed op 

plaats: 

 1 2  3 1 2 3 1 2 3 

Aantal ondernemers 5 2 1    3    5     0 0 1 7 

Figuur 9: Rangschikking per factor naar het aantal ondernemers.   Bron: persoonlijke communicatie 

 

Locatiefactoren 

In de ranglijst in figuur 9 worden de locatiefactoren door drie van de acht ondernemers als categorie 

aangegeven die de meeste invloed hebben op de pand- en kavelinvesteringen. Door de andere vijf 

respondenten worden de locatiefactoren gezien als categorie die na de bedrijfsinterne kenmerken 

het meest van invloed is op hun investeringen. Geen enkele ondernemer vindt dus dat de 

locatiefactoren de minste invloed hebben op investeringen in pand en/of kavel. Bereikbaarheid via 

de weg noemen veel ondernemers dé of één van de belangrijkste locatiefactoren. Daarnaast worden 

de parkeergelegenheid, uitbreidingsmogelijkheden, een zichtlocatie langs de weg, bereikbaarheid via 

het OV en representativiteit van de omgeving belangrijke locatiefactoren gevonden. Dit zijn 

voornamelijk de factoren die ook bovenaan in de ranglijst staan van belangrijkste push- en 

pullfactoren. Deze ranglijst is reeds in figuur 1 in paragraaf 2.1.2 weergegeven. Overigens lag in deze 

studie de nadruk op verhuisbeslissingen, terwijl in dit onderzoek investeringen op de bestaande 

locatie centraal staan.  

In de interviews gaven twee ondernemers aan dat zij, in vergelijking met de andere 

respondenten, de locatiefactoren minder relevant vonden (en dus de bedrijfsinterne kenmerken als 
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grootste invloed zien). Deze twee ondernemers zijn beide eigenaar van bedrijven waarvan de 

werknemers voornamelijk op locatie werken en daardoor maar weinig klanten in het pand 

ontvangen. Dus het type bedrijf speelt ook bij de invloed die de locatiefactoren hebben op de 

investeringen, een belangrijke rol. Toch blijkt voor één van deze twee ondernemers de invloed van 

locatiefactoren op zijn investeringen groter te zijn dan hij zelf denkt. Zo had deze ondernemer bij het 

zoeken van een vestigingsplaats de keuze tussen twee bedrijventerreinen in Arnhem en koost 

uiteindelijk voor IJsseloord 1 omdat hij het andere bedrijventerrein verouderd vond. De 

locatiefactoren gaven voor hem dus de doorslag om te kiezen voor IJsseloord 1. Hoewel dit 

betrekking heeft op de vestigingsplaatskeuze en niet zozeer op de investeringen op de bestaande 

locatie, is het in dit verband toch interessant om te vermelden, aangezien deze ondernemer in het 

interview zelf aangaf dat locatiefactoren voor hem niet erg relevant waren.  

 Omdat alle respondenten tevreden waren met de huidige vestigingslocatie is uit dit 

onderzoek niet direct af te leiden of ontevredenheid met de huidige vestigingslocatie negatief van 

invloed is op de investeringen van ondernemers, zoals door Van Steen wordt verondersteld.  

Desalniettemin gaven enkele respondenten aan dat wanneer ze ontevreden zouden zijn met hun 

huidige vestigingslocatie, ze niet of alleen zouden investeren in noodzakelijk onderhoud van hun 

pand en kavel, maar zouden verhuizen. Weer een ander gaf aan dat dit ligt aan hoe een ondernemer 

aan zijn pand vastzit, dus of hij huurt of eigenaar is, hoelang het huurcontract nog loopt en 

dergelijke. Tot slot zijn er enkelen die aangaven sowieso in hun pand en kavel te blijven investeren, 

dus ook bij ontevredenheid over de vestigingslocatie, aangezien ze het pand ook nog moeten kunnen 

verkopen of verhuren bij bijvoorbeeld een verhuizing of als ze met pensioen gaan. Er valt, op basis 

van dit onderzoek, dus moeilijk vast te stellen of de veronderstelling van Van Steen klopt.  

Tot slot bleek voor sommige ondernemers ook van invloed te zijn of andere ondernemers 

investeren in hun pand dan wel kavel. Zo stelden respondenten dat hierbij sprake is van een 

sneeuwbal- of een hefboomeffect. Uit de casestudy van IJsseloord 1 bleek vooral de komst van een 

publiekstrekkend bedrijf een positieve invloed te hebben gehad op de pand- en/of 

kavelinvesteringen van een aantal gevestigde ondernemers. Enkele ondernemers gaven echter aan 

dat investeringen door andere bedrijven totaal geen invloed hebben op de investeringen die zijzelf 

doen en gaven aan dat zij hun eigen keuzes maken.   

 

Overheidsinvloed 

Geen enkele ondernemer heeft bij de rangschikking aangegeven dat van de drie categorieën, de 

overheidsinvloed de factor is die het meest van invloed is geweest op de pand- en 

kavelinvesteringen. Zo stellen zeven van de acht respondenten dat de overheidsinvloed voor hen 

minder van invloed is geweest op de investeringen dan bedrijfsinterne kenmerken en de 

locatiefactoren. Slechts één ondernemer gaf aan dat voor hem, na de locatiefactoren, de 

overheidsinvloed de meeste invloed heeft gehad op zijn investeringen. Opmerkelijk aan deze 

rangschikking van de overheidsinvloed is dat er nauwelijks verschil zit in de resultaten van de 

ondernemers van het  geherstructureerde terrein IJsseloord 1 en het niet geherstructureerde De 

Overmaat. Op basis van de veronderstelling van gemeenten over de positieve invloed van publieke 

investeringen in de openbare ruimte op private investeringen zou je verwachten dat de ondernemers 

op het geherstructureerde terrein de invloed van de overheid als grotere (en positievere) invloed 

zouden ervaren dan de ondernemers op De Overmaat. Dit komt echter niet uit de vergelijkende 

casestudy naar voren. Sterker nog, zowel ondernemers van IJsseloord 1 als van De Overmaat gaven 

aan dat de gemeente “hen eerder tot last is”, dan dat ze hun private investeringen stimuleren. De 
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meerderheid spreekt over het feit dat de gemeente hun investeringen wel eens belemmerd en een 

enkeling over het afdwingen van investeringen door de gemeente (meestal vanwege 

veiligheidsredenen). Ondanks deze belemmeringen zegt het merendeel van de ondernemers een 

oplossing te vinden zodat ze de investeringen alsnog kunnen doen. Ook het niet aanvragen van een 

vergunning, omdat bij voorbaat duidelijk was dat de vergunningaanvraag niet zou worden 

goedgekeurd omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, bleek voor een enkeling de 

oplossing te zijn. De geïnterviewden van de ondernemersverengingen van beide terreinen geven aan 

dat de relatie met de gemeente Arnhem goed is. 

 

Uit een vergelijking van de twee cases blijkt niet dat de herstructurering van de openbare ruimte 

leidt tot private investeringen van ondernemers, zoals door gemeenten wordt verondersteld (zie 

projectkader en paragraaf 2.1.3). Zo geven twee van de vier ondernemers op het geherstructureerde 

bedrijventerrein IJsseloord 1 aan dat de herstructurering voor hen geen (directe) invloed heeft gehad 

op de investeringen. Voor één van de twee geldt het omgekeerde wel, dus dat  als de openbare 

ruimte verloederd zou zijn, het wel negatief op zijn investeringen in het pand en/of de kavel zou 

kunnen werken. Voor een andere ondernemer op IJsseloord 1 bleek de herstructurering wel enig 

effect te hebben op zijn investeringen. Zo gaf hij aan dat het zijn keuze om de vestiging op IJsseloord 

1 tot hoofdkantoor om te dopen, en zodoende dus ook dit pand te vernieuwen en uit te breiden, wel 

makkelijker heeft gemaakt. Toch denkt hij, net als de andere drie ondernemers van IJsseloord 1 (dus 

ook die twee die naar eigen zeggen geen (directe) invloed hebben ondervonden van de 

herstructurering op hun eigen investeringen) dat hij ook wel geïnvesteerd had in zijn pand en kavel 

als de openbare ruimte van IJsseloord 1niet geherstructureerd zou zijn. Tot slot is de ondernemer die 

in de ondernemersvereniging van IJsseloord 1 zit nog het meest positief over het effect van de 

herstructurering. Hij geeft aan dat ze door de herstructurering de autodealers, die geïnteresseerd 

waren in het nieuwe terrein De Beemd, hebben weten te behouden en dat het terrein na de 

herstructurering weer  “goed liep” (N. Bruil, persoonlijke communicatie, 4 juli 2012). Volgens hem is 

een betrouwbare gemeente die haar afspraken nakomt cruciaal. Toch hangt volgens hem ook veel af 

van de personen van de gemeente waar je mee te maken hebt: “die kunnen veel tegenhouden”.  

Op het niet-geherstructureerde terrein, De Overmaat, geven vier van de vijf ondernemers 

aan dat wanneer de openbare ruimte op hun terrein zou worden geherstructureerd dit weinig tot 

geen invloed zal hebben op hun investeringen. Twee van deze vijf geven aan dat het omgekeerd, dus 

bij een verwaarloosde openbare ruimte, wel negatief zou kunnen werken op hun investeringen.  

Geen van de ondervraagden op De Overmaat geeft echter aan door een herstructurering van de 

openbare ruimte opeens te zullen gaan investeren in zijn pand of kavel. De voorzitter van de 

ondernemersvereniging denkt wel dat er een positieve invloed van de herstructurering op de private 

investeringen zal uitgaan.  

Er kan dus op basis van dit vergelijkende casestudyonderzoek geconcludeerd worden dat 

herstructurering van de openbare ruimte niet van directe invloed is op de investeringen van 

ondernemers. 

 

Naast de drie veronderstelde categorieën van factoren die van invloed zijn op de investeringen van 

ondernemers in hun pand en/of kavel zijn er nog enkele nieuwe factoren uit de interviews naar 

voren gekomen die ontbraken in het theoretisch kader. Dit gaat om de volgende factoren:  
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• eisen van de fabrikant3 

• vestiging van een publiekstrekkend bedrijf (dat veel verkeer/bezoekers met zich meebrengt) 

• investeren voor een waardevermeerdering van het pand (gunstig bij verkoop van het pand 

bij een eventuele verhuizing en voor de pensioenvoorziening) 

 

6.2 Kritische reflectie  

Een nadeel van dit onderzoek is dat er maar twee cases zijn onderzocht en per casus maar een 

beperkt aantal ondernemers zijn geïnterviewd. Hierdoor zijn de bevindingen sterk afhankelijk van de 

twee onderzochte bedrijventerreinen en de negen geïnterviewde ondernemers. Hoewel deze 

bedrijventerreinen en ondernemers zijn geselecteerd op basis van een aantal selectiecriteria bleken 

deze achteraf toch wel verschillende kenmerken te vertonen, waardoor ze minder goed onderling 

vergelijkbaar zijn. Hierdoor zijn mogelijk de resultaten minder betrouwbaar. Zo bleek dat het 

overgrote deel van de gevestigde ondernemers op IJsseloord 1 het pand huurt en maar een enkeling 

eigenaar-gebruiker is. Dit heeft, ondanks dat alleen is gesproken met eigenaar -gebruikers op 

IJsseloord 1, mogelijk toch invloed gehad op de resultaten. Een aanbeveling voor een 

vervolgonderzoek zou dan ook zijn om de selectiecriteria uit te breiden en eerst te onderzoeken hoe 

de verhouding tussen  huurders en eigenaren op de bedrijventerreinen is. Het onderzoek zal tevens 

betrouwbaarder worden  als er meer bedrijventerreinen in het onderzoek worden meegenomen en 

tevens een groter aantal ondernemers per bedrijventerrein geïnterviewd wordt. Hierdoor kan ‘het 

gemiddelde’ beter benaderd worden en kunnen afwijkende gevallen ‘eruit gefilterd worden’. 

Zodoende zal tevens de generaliseerbaarheid van het onderzoek versterkt worden.   

Een andere tekortkoming van dit onderzoek is dat er bedrijven uit verschillende 

bedrijfssectoren zijn geïnterviewd waardoor het lastig is vast te stellen in hoeverre de resultaten van 

het onderzoek hierdoor zijn beïnvloed. Zo zal voor een autodealer een zichtlocatie veel belangrijker 

zijn dan bijvoorbeeld een schildersbedrijf, waardoor de locatiefactoren bij deze laatste mogelijk van 

minder grote invloed zijn op de investeringen dan bij een autodealer. Het is echter door de 

verscheidenheid aan bedrijven, niet gelukt om er in de interviews achter te komen in welke mate dit 

verschil zich uit in de investeringen die door de ondernemers gedaan worden in pand en kavel. Een 

aanbeveling voor vervolgonderzoek zou dan ook zijn om de bedrijven te selecteren op basis van 

bedrijfssector waardoor de invloed van de drie categorieën van factoren tussen verschillende 

bedrijfssectoren met elkaar vergeleken kunnen worden.  

Tevens is een beperking van dit onderzoek, zoals hiervoor al in de conclusie is aangegeven, 

dat de hoogtes van de investeringen niet gevraagd zijn aan de ondernemers. Hierdoor is het lastig te 

beoordelen in hoeverre de factoren die Van Steen onderscheidt; de bedrijfsgrootte, de bedrijfssector 

en de fase in de levenscyclus de investeringen van de ondernemers hebben beïnvloed. Van Steen 

veronderstelt bijvoorbeeld dat een groter bedrijf meer zal investeren in het pand dan een klein 

bedrijf, maar omdat er geen investeringsbedragen bekend zijn van de respondenten, kunnen 

hierover op basis van dit onderzoek geen uitspraken gedaan worden. Een aanbeveling voor een 

vervolgonderzoek is dan ook om wel naar de bedragen van de investeringen te vragen in de 

interviews, waardoor naast een kwalitatieve analyse ook een kwantitatieve analyse kan worden 

uitgevoerd. In dit onderzoek is dit niet gedaan omdat het in eerste instantie al moeilijk bleek om 

                                                           
3
 In dit onderzoek is deze factor alleen naar voren gekomen tijdens de interviews met de ondernemers van 

autodealers. Mogelijk is deze factor ook voor andere consumentgerichte bedrijven, uit een andere branche dan 
de automotive branche, van invloed op de pand- en kavelinvesteringen. 
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interviewafspraken met de ondernemers te krijgen en vragen over investeringsbedragen 

waarschijnlijk negatief zouden bijdragen aan de bereidheid van de ondernemers om mee te werken 

aan de interviews. Er worden namelijk in het algemeen niet graag uitspraken gedaan over 

geldbedragen of in dit geval investeringen, laat staan tegen ‘een vreemde’. Daarnaast zou voor deze 

bachelor thesis, gezien de beschikbare tijd, het onderzoek dan te uitgebreid worden. 
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Bijlage 1 Vragenlijst ondernemers  

 
Algemeen 

Bedrijf: 
Functie geïnterviewde: 
Bedrijfssector: 
Leeftijd pand: 
Oppervlakte kavel: 
Oppervlakte bedrijfsruimte: 
Aantal medewerkers: 
Fase in de levenscyclus waarin uw bedrijf zich nu bevindt (kies uit één van de drie onderstaande 
fases):  
Elk bedrijf gaat in zijn bestaan door verschillende fases heen: de levenscyclus van een bedrijf. We delen de 

levenscyclus in drie fases in.  

1) Opstartfase 

2) Groei 

3) Stabiliteit 
 

 
 

1. Heeft u onlangs geïnvesteerd in uw bedrijfspand en/of kavel? Waarin heeft u geïnvesteerd? 

(uitstraling pand en/of verbouw/uitbreiding pand) 

 

 

2. Wat waren voor u de redenen om te investeren?  

 

In mijn scriptie maak ik in het theoretisch kader onderscheid in drie categorieën van factoren 

die (mogelijk) van invloed zijn op de investeringen van ondernemers in hun pand en/of kavel.  

Deze drie categorieën zijn: de bedrijfsinterne kenmerken, de locatie(factoren) en de invloed 

van het overheidsbeleid. De volgende vragen zijn onderverdeeld in deze drie categorieën.  

• Bedrijfsinterne kenmerken 

De bedrijfsinterne factoren zijn ,zoals de naam al zegt, factoren die te maken hebben met 

processen die zich binnen het bedrijf afspelen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 

het productieniveau, het aantal arbeidsplaatsen en de grootte van het bedrijf.  

 

3. Toen u besloot te investeren, verwachtte u dat de verkoop/de omzet/het productieniveau 
van uw bedrijf in de (nabije) toekomst zou toenemen?  

 

 

3a. Zo ja: In hoeverre was deze verwachte toename van de verkoop/de omzet/ 
productie de reden voor u om te investeren?  
 

 
4. Verwachtte u op het moment van investeren een groei van het aantal arbeidsplaatsen?  

 

 

4a. Zo ja: In hoeverre was deze verwachte toename van het aantal arbeidsplaatsen 
de reden voor u om te investeren? 
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5. Hoe maakt u een voorspelling/schatting van deze verwachte groei van de verkoop/omzet/ 
productie/ en een groei van het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst?  
 

6. In hoeverre bent u tevreden met de huidige staat waarin het pand verkeerd? Wat kan er nog 
verbeterd worden?  Wat houdt u tegen? 

 

7. In hoeverre is de uitstraling van uw bedrijf van invloed geweest op uw investeringen in pand 
en/of kavel?  
 

8. Welke rol speelt de economische conjunctuur in de beslissing om wel of niet te gaan 
investeren?  
 

9. Zijn er nog andere bedrijfsinterne kenmerken  die van invloed zijn op uw investeringen in 
pand en/of kavel? 

 
 

• Locatie(factoren) 

Locatiefactoren ofwel vestigingsplaatsfactoren zijn redenen voor bedrijven om zich ergens te 

vestigen. (Wellicht ten overvloede) Voorbeelden van locatiefactoren zijn de bereikbaarheid 

via de weg en het ov, parkeergelegenheid, uitbreidingsmogelijkheden, huur- en grondprijs 

etc.   

10. In hoeverre beïnvloeden de locatiefactoren uw investeringen in pand en/of kavel?   
 

10a. Welke locatiefactoren zijn voor u het belangrijkst?  
 

11. In hoeverre bent u tevreden met uw huidige vestigingslocatie? Wat kan er nog verbeterd 
worden? 
 

12. Zou u ook investeren in uw pand en/of kavel wanneer u ontevreden zou zijn met uw huidige 
vestigingslocatie?  
 

13. Wanneer andere bedrijven op IJsseloord 1/De Overmaat investeringen in hun pand en/of 
kavel doen, in hoeverre heeft dit dan invloed op de investeringen die u doet in uw pand 
en/of kavel? 

 

• Overheidsinvloed 

De laatste categorie is de invloed die de overheid heeft op uw investeringen. Bij deze 

categorie gaat het om de invloed van de overheid op alle mogelijke schaalniveaus, dus zowel 

landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Bij de vragen hieronder gaat het zowel om 

stimulerende maatregelen/instrumenten zoals subsidies als beperkende maatregelen/ 

instrumenten zoals milieueisen, bestemmingsplannen etc. die van invloed zijn geweest op uw 

investeringen.  
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14. Wat is de invloed van de gemeente op de investeringen die u doet in uw pand en of kavel? 

 

15. In hoeverre beïnvloed de gemeente met haar beleid uw investeringsgedrag positief? 

 

16. En negatief? 

 

 

• Vraag 17 t/m 20 zijn alleen voor ondernemers van het geherstructureerde terrein 

IJsseloord 1 

 

17. Wanneer is er geherstructureerd? Wat is er tijdens de herstructurering aangepakt? (alleen de 

openbare ruimte of ook de kavels)? Hoe verliep de samenwerking tussen de private partijen 

en de gemeente?  

 

18. In hoeverre heeft de herstructurering van de openbare ruimte invloed gehad op uw 

investeringen in uw pand en/of kavel? 

 

19. Zou u geïnvesteerd hebben in uw pand en/of kavel als er geen herstructurering van de 

openbare ruimte had plaatsgevonden? 

20. Zijn er nieuwe ondernemers op het terrein gekomen na de herstructurering? Zag u ook dat 
andere bedrijven gingen investeringen in hun pand en kavel na de herstructurering? 
 

 

• Vraag 21 is alleen voor ondernemers van het niet-geherstructureerde terrein De Overmaat 

 
21. Als de gemeente de openbare ruimte op bedrijventerrein De Overmaat zou herstructureren, 

welke invloed zal dit dan hebben op de investeringen in uw pand en/of kavel? 

 

• Overig 

22. Zijn er nog andere, nog niet in dit interview naar voren gekomen factoren, die van invloed 
zijn geweest op uw investeringen in pand en/of kavel? 

 
17a. Zo ja, welke zijn dit en wat voor invloed hebben zij gehad? 

 
23. Als u de drie categorieën van factoren die hiervoor besproken zijn (bedrijfsinterne factoren, 

locatie(factoren), overheidsinvloed) zou moeten rangschikken van degene die de grootste 
invloed heeft gehad, tot degene die het minste invloed heeft gehad op uw investeringen in 
pand en/of kavel, hoe zou dit er dan uitzien? Kunt u dit toelichten? 
1. 

2. 

3. 
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Bijlage 2 Vragenlijst ondernemersverenigingen 

 
Algemeen 

Bedrijf: 
Functie geïnterviewde: 
Bedrijfssector: 
Leeftijd pand: 
Oppervlakte kavel: 
Oppervlakte bedrijfsruimte: 
Aantal medewerkers: 
Fase in de levenscyclus waarin uw bedrijf zich nu bevindt (kies uit één van de drie onderstaande 
fases):  
Elk bedrijf gaat in zijn bestaan door verschillende fases heen: de levenscyclus van een bedrijf. We delen de 

levenscyclus in drie fases in.  

1) Opstartfase 

2) Groei 

3) Stabiliteit 
 

 
 

1. Heeft u onlangs geïnvesteerd in uw bedrijfspand en/of kavel? Waarin heeft u geïnvesteerd? 

(uitstraling pand en/of verbouw/uitbreiding pand) 

 

 

2. Wat denkt u dat voor ondernemers de belangrijkste redenen zijn om te gaan investeren? 

Wat waren voor uzelf de redenen om te gaan investeren? 

 

In mijn scriptie maak ik in het theoretisch kader onderscheid in drie categorieën van factoren 

die (mogelijk) van invloed zijn op de investeringen van ondernemers in hun pand en/of kavel.  

Deze drie categorieën zijn: de bedrijfsinterne kenmerken, de locatie(factoren) en de invloed 

van het overheidsbeleid. De volgende vragen zijn onderverdeeld in deze drie categorieën.  

• Bedrijfsinterne kenmerken 

De bedrijfsinterne factoren zijn ,zoals de naam al zegt, factoren die te maken hebben met 

processen die zich binnen het bedrijf afspelen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 

het productieniveau, het aantal arbeidsplaatsen en de grootte van het bedrijf.  

 

3. Wanneer ondernemers besluiten te investeren in het pand, in hoeverre denkt u dat dan een 
verwachte omzetstijging of een stijging van de verkoop of het productieniveau de reden is 
voor deze bedrijven om te gaan investeren?   

 
 
4. Verwachtte u op het moment van investeren een groei van het aantal arbeidsplaatsen?  

 

 

4a. Zo ja: In hoeverre was deze verwachte toename van het aantal arbeidsplaatsen 
de reden voor u om te investeren? 

  



- 62 - 
 

5. Hoe denk u dat de ondernemers een voorspelling/schatting van deze verwachte groei van de 
verkoop/omzetgroei, productiegroei en een groei van het aantal arbeidsplaatsen in de 
toekomst maken? 
 

6. In hoeverre is de uitstraling van uw bedrijf van invloed geweest op uw investeringen in pand 
en/of kavel? En hoe denkt u dat het bij de andere ondernemers op het terrein is. Denkt u dat 
als zij niet tevreden zijn met de huidige staat van hun pand zullen investeren of juist zullen 
verhuizen naar een ander pand? 
 

7. Welke rol speelt de economische conjunctuur bij de beslissing voor ondernemers om wel of 
niet te gaan investeren?  
 

8. Zijn er nog andere bedrijfsinterne kenmerken  die van invloed zijn op de investeringen die 
ondernemers doen in hun pand en/of kavel? 

 
 

• Locatie(factoren) 

Locatiefactoren ofwel vestigingsplaatsfactoren zijn redenen voor bedrijven om zich ergens te 

vestigen. (Wellicht ten overvloede) Voorbeelden van locatiefactoren zijn de bereikbaarheid 

via de weg en het ov, parkeergelegenheid, uitbreidingsmogelijkheden, huur- en grondprijs 

etc.   

9. In hoeverre beïnvloeden de locatiefactoren de investeringen in pand en/of kavel van de 
ondernemers?   

 

10a. Welke locatiefactoren zijn voor u het belangrijkst?  
 

10. In hoeverre bent u tevreden met uw huidige vestigingslocatie? Wat kan er nog verbeterd 
worden? 
 

11. Denkt u dat de ondernemers ook zouden investeren in hun pand en/of kavel wanneer ze 
ontevreden zouden zijn met de huidige vestigingslocatie? 
 

12. Wanneer andere bedrijven op IJsseloord 1/De Overmaat investeringen in hun pand en/of 
kavel doen, welke invloed heeft dit dan op de investeringen die u doet of de andere 
ondernemers op dit terrein doen in hun pand en/of kavel? 
 

• Overheidsinvloed 

De laatste categorie is de invloed die de overheid heeft op uw investeringen. Bij deze 

categorie gaat het om de invloed van de overheid op alle mogelijke schaalniveaus, dus zowel 

landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Bij de vragen hieronder gaat het zowel om 

stimulerende maatregelen/instrumenten zoals subsidies als beperkende maatregelen/ 

instrumenten zoals milieueisen, bestemmingsplannen etc. die van invloed zijn geweest op uw 

investeringen.  
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13. Wat is de invloed van de gemeente op de investeringen die de ondernemers op dit terrein 

doen in hun pand en/of kavel?  

 

14. In hoeverre beïnvloed de gemeente met haar beleid het investeringsgedrag van de 

ondernemers positief? 

 

15. En negatief? 

 

 

• Vraag 16 t/m 20 zijn alleen voor de ondernemersvereniging van het geherstructureerde 

terrein IJsseloord 1 

 

16. Wanneer is er geherstructureerd? Wat is er tijdens de herstructurering aangepakt? (alleen de 

openbare ruimte of ook de kavels)? Hoe verliep de samenwerking tussen de private partijen 

en de gemeente?  

 

17. In hoeverre heeft de herstructurering van de openbare ruimte invloed gehad op de 

investeringen van ondernemers in hun pand en/of kavel? 

 

18. Zouden deze ondernemers denkt u ook geïnvesteerd hebben in hun pand en/of kavel als er 

geen herstructurering van de openbare ruimte had plaatsgevonden? 

19. Zijn er nieuwe ondernemers op het terrein gekomen na de herstructurering? Zag u ook dat 
andere bedrijven gingen investeringen in hun pand en kavel na de herstructurering? 
 

 

• Vraag 20 is alleen voor de ondernemersvereniging van het niet-geherstructureerde terrein 

De Overmaat 

 
20. Als de gemeente de openbare ruimte op bedrijventerrein De Overmaat zou herstructureren, 

welke invloed zal dit dan hebben op de pand- en kavelinvesteringen van de ondernemers op 

dit terrein?  

 

• Overig 

21. Zijn er nog andere, nog niet in dit interview naar voren gekomen factoren, die van invloed 
zijn op de investeringen van ondernemers?  

 
17a. Zo ja, welke zijn dit en wat voor invloed hebben zij gehad? 

 
22. Als u de drie categorieën van factoren die hiervoor besproken zijn (bedrijfsinterne factoren, 

locatie(factoren), overheidsinvloed) zou moeten rangschikken van degene die de grootste 
invloed heeft gehad, tot degene die het minste invloed heeft gehad op uw investeringen in 
pand en/of kavel, hoe zou dit er dan uitzien? Kunt u dit toelichten? 
1. 

2. 

3. 
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Bijlage 3 Foto’s bedrijventerrein IJsseloord 1 
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Bijlage 4 Foto’s bedrijventerrein De Overmaat 
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