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I 

 

Voorwoord 

 
In het kader van mijn bachelorthesis heb ik de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de pilot 
‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’. Ik heb specifiek voor dit ontwerp gekozen, omdat 
het me gedurende het huidige collegejaar is gaan interesseren.  
Door het schrijven van deze bachelorthesis heb ik een aantal aanvullende vaardigheden verkregen en 
heb ik enkele bestaande vaardigheden kunnen verbeteren. Ik heb dan ook het gevoel dat ik, door het 
schrijven van mijn bachelorthesis, klaar ben om volgend collegejaar te beginnen aan de master 
Planologie. 
Gedurende mijn onderzoek heb ik verschillende personen gesproken en ik wil hen dan ook danken 
voor hun informatie en suggesties. Daarnaast wil ook mijn broer bedanken voor zijn werkzaamheden 
op grafisch gebied. Bovenal wil ik mijn begeleidster vanuit de Radboud Universiteit, Sietske 
Veenman, bedanken voor haar ondersteuning. Mijn onderzoek had wat opstartproblemen, maar zij 
heeft mij er doorheen geholpen door naar mij te luisteren en gezamenlijk tot oplossingen te komen. 
Daarbij heeft zij ook bijgedragen aan verbetering van mijn academische vaardigheden. Al met al heb 
ik veel tijd en energie gestoken in mijn bachelorthesis, maar het heeft me dan ook veel opgeleverd. 
 
Joep Arts 
 
Nijmegen, 22 augustus 2012 
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Samenvatting 

Middels deze samenvatting wordt inzicht gegeven in de inhoud van deze bachelorthesis. Ik zal 
aanvangen met de aanleiding van het onderzoek, gevolgd door de doel- en vraagstelling. Tenslotte 
zullen de conclusies en aanbevelingen worden uiteengezet. 
 
Aanleiding 
De (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen in Nederland gaat volgens een werkwijze die al jaren 
onveranderd is. De bedrijventerreinenmarkt daarom kan bestempeld worden als padafhankelijk; alle 
actoren volgen hun praktijk voor een dermate lange periode, dat zij het moeilijk vinden om iets 
anders te doen (Louw et al., 2009, p. 225). De huidige werkwijze heeft door de jaren heen voor een 
grote herstructureringsopgave gezorgd. Om deze reden heeft het kabinet in 2008 de Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB) aangesteld, welke in hetzelfde jaar het rapport ‘Kansen 
voor Kwaliteit’ (THB, 2008) heeft uitgebracht. Hierin zet de THB onder meer in op de verzakelijking 
van de bedrijventerreinenmarkt; wat een grotere private betrokkenheid inhoudt. Om praktijk-
ervaring op te doen met verzakelijking, is in december 2010 een zestal pilots ingesteld. Deze pilots 
hadden een looptijd van een jaar en hadden als doelstelling om inzicht te geven in de wijze waarop 
meer private investeringen gegenereerd kunnen worden. Hiermee moest een nieuwe benadering 
van publiek private samenwerking inzichtelijk gemaakt worden. 
 
Doel- en vraagstelling 
Deze bachelorthesis staat in het teken van een onderzoek naar de kansen en barrières om de 
padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. Er wordt onderzoek gedaan naar 
een tweetal casussen: bedrijventerrein Emer-Noord in Breda en bedrijventerrein Kranenmortel in 
Deurne. Gedurende het onderzoek is de beleidsarrangementenbenadering gehanteerd om de 
casussen te analyseren. Aan de hand van deze theoretische benadering worden de verschillende 
dimensies behorende tot de beleidsarrangementenbenadering (actoren, hulpbronnen, spelregels en 
discoursen) binnen beide casussen onderzocht, in de periode van 2008 tot en met 2012. Het doel is 
uiteindelijk om de beleidsarrangementen in beide casussen in beeld te brengen en om aanbevelingen 
te kunnen doen over het toekomstige bedrijventerreinenbeleid. 
 
De maatschappelijke relevantie van het onderzoek uit zich in het gegeven dat de onderzoeks-
resultaten door actoren op de bedrijventerreinenmarkt gebruikt kunnen worden voor toekomstige 
beleidsvoering. Het onderzoek is daarnaast tevens wetenschappelijk relevant, aangezien tot op 
heden nog geen onderzoek gedaan is naar de resultaten van de pilot ‘verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt’. 
 
De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 
Inzicht krijgen in de ontwikkeling van de beleidsarrangementen behorende tot de pilots in Breda en 
Deurne van 2008 tot en met 2012, teneinde de aspecten in beeld te brengen die kansen of barrières 
vormen om de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. 
 
Hierop volgend is de vraagstelling: 
In hoeverre kan het beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ bij de pilots 
in Breda en Deurne in de periode van 2008 tot en met 2012 de padafhankelijkheid op de bedrijven-
terreinenmarkt doorbreken? 
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Conclusies 
Aan de hand van de analyse kan geconcludeerd worden dat in de periode van 2008 tot en met 2012 
de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt niet doorbroken is. Niet alle doelstellingen van 
de pilot zijn behaald, wat mede ten grondslag ligt aan de relatief korte looptijd van één jaar. 
Desondanks heeft het beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ middels 
de pilot gezorgd voor voldoende kansen, en barrières, om hiertoe te komen. De pilot heeft veel 
kennis opgeleverd bij publieke partijen en aan de hand van een vervolgaanpak kan deze kennis 
omgezet worden in resultaten en een verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. 
 
De betrokkenheid van publieke partijen zal ook in de toekomst van belang blijven, al zullen private 
partijen de boventoon moeten gaan voeren. Herstructurering zal gerealiseerd moeten worden vanuit 
ondernemers op een bedrijventerrein en hierbij is een lange termijn betrokkenheid van evident 
belang. Het ontbreken van deze actoren hindert een succesvolle verzakelijking. Publieke partijen als 
gemeenten en regionale ontwikkelingsbedrijven kunnen de private partijen faciliteren middels hun 
kennis, netwerk en middelen. 
 
Verzakelijking maakt nog onvoldoende deel uit van de beleidsdiscoursen van eigenaren en eind-
gebruikers op bedrijventerreinen, welke naast de gemeente de belangrijkste actoren op de 
bedrijventerreinenmarkt zijn. Eigenaren en eindgebruikers zijn onvoldoende betrokken geweest bij 
de pilot, waardoor verzakelijking niet leeft bij deze actoren. 
 
In het kader van de verzakelijking is het van belang dat naast eigenaren en eindgebruikers tevens 
private partijen als beleggers en ontwikkelaars participeren. Tot op heden is de bedrijventerreinen-
markt echter niet interessant voor deze actoren, aangezien ze onvoldoende rendement kunnen 
behalen. Aangezien beleggers belang hebben bij een lange termijn betrokkenheid en ontwikkelaars 
bij een korte termijn betrokkenheid, zijn beleggers belangrijker voor een succesvolle verzakelijking. 
Een lange termijn betrokkenheid op het bedrijventerrein is van belang, omdat hierdoor waarde-
creatie gerealiseerd kan worden 
 
Aanbevelingen 
De aanbevelingen van het onderzoek zijn uitgesplitst naar kansen en barrières om de padafhan-
kelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. Bij beide aspecten zal ingegaan worden op 
de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering. 
 
Kansen 
In de vervolgaanpak zullen eigenaren en eindgebruikers betrokken moeten worden, ze zullen meer 
inzicht moeten krijgen in verzakelijking. Daarnaast moeten ze meer verantwoordelijkheden krijgen, 
wat gerealiseerd kan worden door verenigingen van eigenaren en ondernemersverenigingen een 
grotere rol te laten spelen. Een onafhankelijke organisatie als een gebiedsregisseur kan ondernemers 
op een bedrijventerrein aan elkaar koppelen, om zodoende schuifruimte te creëren. 
Om een grotere private betrokkenheid te realiseren zullen gemeenten een kleinere rol moeten gaan 
spelen. Ze zullen verantwoordelijkheden moeten afstaan aan private partijen, die hiervoor open 
moeten staan. 
Een regionaal ontwikkelingsbedrijf kan, net als een gemeente, de herstructurering van een 
bedrijventerrein stimuleren. Het participeren van deze publieke partijen is van belang voor de 
vervolgaanpak. 
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De herstructurering van een bedrijventerrein moet geschieden vanuit de ondernemers, daarom is 
het van belang dat zij voldoende investeren. Publieke partijen kunnen deze investeringen stimuleren 
door ervoor te zorgen dat ondernemers voldoende kennis van zaken hebben. 
Een gemeente kan haar bevoegdheden uiteenzetten in een structuurvisie, zij zal hierin belang 
moeten hechten aan een grotere private betrokkenheid. Laatstgenoemde kan gerealiseerd worden 
door bevoegdheden over te dragen ondernemersverenigingen, verenigingen van eigenaren of door 
middel van parkmanagement.  
Aangezien verzakelijking uitgaat van een grotere private betrokkenheid, zullen private partijen meer 
personeel voor de herstructurering in moeten zetten. De inzet van personeel door gemeenten en 
regionale ontwikkelingsbedrijven blijft een noodzakelijke voorwaarde voor verzakelijking. 
Het is voor gemeenten en regionale ontwikkelingsbedrijven niet essentieel om grond in bezit te 
hebben om herstructurering mogelijk te maken, ze kunnen in plaats daarvan ondernemers 
stimuleren. Daarbij hoeven ondernemers hun bedrijfspand niet in eigendom te hebben, als ze huren 
kunnen beleggers een grotere rol gaan spelen. Beleggers hebben een toegevoegde waarde, omdat zij 
kunnen inzetten op gebiedsontwikkeling. 
Een lokaal of regionaal herstructureringsfonds kan van toegevoegde waarde zijn voor de herstruc-
turering van bedrijventerreinen, mits voldoende publieke en private partijen participeren. 
 
Om de toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt voor private partijen te vergroten kunnen 
gemeenten een flexibelere planvorming hanteren, zodat deze actoren voldoende mogelijkheden 
krijgen om te participeren en te groeien. Daarnaast kan de mate van toegankelijkheid vergroot 
worden door een kleinere rol van gemeenten en een grotere rol van eigenaren en eindgebruikers. 
Laatstgenoemde kan gerealiseerd worden wanneer deze private partijen zich in grotere mate zullen 
verenigen. Wanneer de bedrijfspanden homogener worden, de waarde ervan zal stijgen, 
ondernemers meer gaan huren en er minder sprake zal zijn van versnippering, wordt de toegan-
kelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt voor beleggers en ontwikkelaars vergroot. 
Om een grotere private betrokkenheid te realiseren zullen gemeenten een deel van hun verantwoor-
delijkheden moeten afstaan aan eigenaren en eindgebruikers. Het voorgaande kan gerealiseerd 
worden door middel van parkmanagement.  
Een gebiedsregisseur kan de verantwoordelijkheid  nemen voor het koppelen van vraag en aanbod, 
zodat ondernemers met elkaar in contact komen om zodoende schuifruimte te realiseren. 
 
Private partijen zullen door gemeenten geïnformeerd moeten worden over de kansen van 
verzakelijking, zodat de term en de achterliggende gedachte daarvan deel kan gaan uitmaken van de 
beleidsdiscoursen. Om het voorgaande te bereiken zal verzakelijking ook binnen publieke partijen 
moeten gaan leven. 
Door verzakelijking op te nemen in beleidsprogramma´s, kunnen gemeenten er aan bijdragen dat 
verzakelijking deel gaat uitmaken van de beleidsdiscoursen. 
 
Barrières 
Indien eigenaren en eindgebruikers niet de meerwaarde in zullen zien van verzakelijking, zal dit de 
vervolgaanpak niet ten goede komen. In het verlengde hiervan kan het zijn dat er dan geen 
vereniging van eigenaren zal komen en dat het ledenaantal van ondernemersverenigingen niet zal 
stijgen. Daarom is het van belang dat deze actoren op de hoogte worden gebracht van de voordelen 
van verzakelijking. 
Regionale ontwikkelingsbedrijven zullen een andere rol krijgen  bij de herstructurering van bedrijven-
terreinen en zullen als reactie hierop hun doelstelling moeten aanpassen. 
Een coalitie van partijen werkt in de praktijk niet altijd zoals deze op papier is vastgelegd. Het is 
daarom van belang dat deelnemende actoren dezelfde denkbeelden aangaande herstructurering 
hebben en voldoende worden betrokken. 
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Ten tijde van de crisis vormt het gebrek aan financiële middelen bij publieke en private partijen een 
grote barrière. Het is daarom van belang dat het voor private partijen interessant wordt om te 
investeren in bedrijventerreinen, waardoor er privaat kapitaal ingezet zal worden. 
Het is mogelijk dat parkmanagement, een grotere betrokkenheid van private partijen en het instellen 
van een gebiedsregisseur niet gerealiseerd zal worden. Het is daarom van belang dat de betrokken 
actoren op één lijn worden gebracht door de voordelen van verzakelijking inzichtelijk te maken. 
De inzet van personele capaciteit is afhankelijk van de inzet van financiële middelen, wanneer 
actoren de meerwaarde inzien van verzakelijking zullen ze voldoende personeel inzetten. 
Gemeenten zullen als gevolg van verzakelijking minder grond in bezit hebben, wat uiteindelijk een 
negatieve invloed heeft op hun grondinkomsten. Het zal moeilijk zijn om deze werkwijze te 
veranderen, daarom is het cruciaal dat de vervolgaanpak aantoont dat herstructurering gerealiseerd 
moet worden vanuit ondernemers. Het is hierbij van belang dat ondernemers aan elkaar gekoppeld 
worden door middel van een gebiedsregisseur. Het ontbreken van deze onafhankelijke organisatie 
zal een de verzakelijking minder succesvol maken. Gezien de heterogeniteit van veel bedrijfspanden 
kan er moeilijk waardecreatie plaatsvinden, daardoor dienen ze homogener te worden. Een deel van 
de bedrijfspanden zal echter specifiek gericht blijven op een bepaald bedrijfsproces en daarmee 
heterogeen blijven. 
 
Indien het vastgoed op de bedrijventerreinenmarkt haar huidige kenmerken blijft behouden, zal de 
toegankelijkheid voor ontwikkelaars en beleggers beperkt blijven. Er zal om deze reden ingezet 
moeten worden op een fundamentele wijziging van de manier waarop bedrijfsvastgoed 
geëxploiteerd wordt.  
Het kan voorkomen dat private partijen geen belang hebben bij het nemen van meer verantwoor-
delijkheden en dat gemeenten onvoldoende of geen verantwoordelijkheden willen afdragen.  
Voorgaande kan voorkomen worden wanneer alle actoren het belang inzien van verzakelijking door 
middel van een succesvolle vervolgaanpak. 
 
Wanneer betrokken actoren niet de meerwaarde van verzakelijking zullen inzien, zal de term ook 
geen onderdeel gaan uitmaken van de beleidsdiscoursen. Door middel van een succesvolle vervolg-
aanpak zal verzakelijking moeten uitgroeien tot een kernbegrip waar alle lagen binnen een 
organisatie vertrouwd mee raken. 
Momenteel wordt er in beleidsprogramma´s, zoals structuurvisies, onvoldoende of niet ingegaan op 
verzakelijking en de achterliggende gedachte daarvan. Aangezien deze beleidsdocumenten veelal 
een lange looptijd hebben, zullen ze aangepast moeten worden zodat verzakelijking erin opgenomen 
kan worden. 
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1. Inleiding 

Het eerste hoofdstuk vormt de introductie van het onderzoek dat in deze bachelorthesis centraal 
staat. Allereerst zal het onderzoeksveld geïntroduceerd worden, zodat duidelijk wordt wat de 
aanleiding van het onderzoek vormt. Vervolgens zullen, middels de probleemstelling, de doelstelling 
en de onderzoeksvragen uiteengezet worden. Aan de hand hiervan wordt inzichtelijk welke vraag-
stukken in deze bachelorthesis naar voren zullen komen. Middels het onderzoeksmodel wordt een 
schematische weergave van het onderzoek gegeven en aan de hand van de relevantie wordt 
aangetoond welke meerwaarde het onderzoek heeft. Tenslotte zal door middel van een leeswijzer 
inzicht gegeven worden in de structuur van deze bachelorthesis. 

1.1 Aanleiding 

De wijze waarop bedrijventerreinen in Nederland (her)ontwikkeld worden is diep geworteld in de 
Nederlandse planningspraktijk (Louw et al., 2009, p. 224). De rolverdeling tussen actoren is al 
decennia vrijwel onveranderd, wat zorgt voor een gebrek aan dynamiek. In het geval van het 
bedrijventerreinenbeleid kan gesproken worden van padafhankelijkheid, een term die door North 
(1990) is gekoppeld aan een situatie waarin alle partijen bepaalde praktijken een lange periode 
hebben gevolgd, waardoor zij het moeilijk vinden om van deze praktijk af te stappen (Louw et al., 
2009, p. 225). Het bedrijventerreinenbeleid, welke al jaren onveranderd is, heeft gezorgd voor een 
markt die zich kenmerkt door een omvangrijke problematiek. Er is onder meer sprake van 
grootschalige veroudering van bedrijfspanden en openbare ruimte, overaanbod van nieuwe kavels 
en langdurige leegstand.  
 
De eerder beschreven problematiek op bedrijventerreinen is onder meer het gevolg van de 
werkwijze van veel gemeenten. Er wordt door gemeenten wel beleid gemaakt ten aanzien van 
bedrijventerreinen, maar in de praktijk wordt hier te flexibel mee omgegaan. Gemeenten willen 
ondernemers tevreden stellen, werkgelegenheid in hun gemeente waarborgen en buurgemeenten 
voorbijstreven in het aantrekken van bedrijven. Het ontbeert de gemeenten dan ook onder meer aan 
regionale samenwerking (Van Dinteren, 2008, p. 7).  
Om het bovenstaande te realiseren, hebben gemeenten voortdurend een groot aanbod aan 
bouwrijpe grond. Door het overaanbod en de wens van gemeenten om ondernemers aan te trekken, 
ligt de prijs van grond op bedrijventerreinen veelal op of onder de marktwaarde. Door deze gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding geven veel ondernemers de voorkeur aan nieuwbouw op een nieuw 
bedrijventerrein, in plaats van te kiezen voor een bestaand bedrijfspand op een reeds gerealiseerd 
bedrijventerrein (Olden & Louw, 2005, p. 5). Deze werkwijze heeft geleid tot een grote 
herstructureringsopgave ten aanzien van oudere bedrijventerreinen. 
 
Om tot een advies te komen aangaande de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen heeft het 
kabinet in 2008 de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB), onder leiding van Peter 
Noordanus, aangesteld. In het rapport ‘Kansen voor kwaliteit’ (2008) adviseert de THB onder meer 
om in te zetten op regionale samenwerking en verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Deze 
verzakelijking houdt in grote lijnen in dat publieke partijen intensiever moeten gaan samenwerken 
met private partijen bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. 
Om praktijkervaring op te kunnen doen met verzakelijking, is eind 2009 in de Tweede Kamer een 
motie aangenomen om enkele pilots in het leven te roepen.  
In december 2010 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt dat onder meer 
bedrijventerrein Emer-Noord in Breda en bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne zijn geselecteerd 
als landelijke pilot in het kader van de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Het doel van 
deze pilots is onder meer om inzichtelijk te maken op welke wijze meer private investeringen 
gecreëerd kunnen worden en in het verlengde daarvan een nieuwe benadering van publiek private 
samenwerking.  
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Door middel van dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke kansen, dan wel barrières, de pilots 
bieden om de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. Het voorgaande kan 
bewerkstelligd worden door een aanpassing van de bedrijventerreinenmarkt.  

1.2 Probleemstelling 

Middels dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de resultaten van de pilot ‘verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt’ inzake de casussen in Breda en Deurne. Zoals in de voorgaande paragraaf 
naar voren is gekomen, wordt in dit onderzoek ingegaan op de kansen en barrières van de pilot 
‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ om de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinen-
markt te doorbreken. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 
 
Inzicht krijgen in de ontwikkeling van de beleidsarrangementen behorende tot de pilots in Breda en 
Deurne van 2008 tot en met 2012, teneinde de aspecten in beeld te brengen die kansen of barrières 
vormen om de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. 
 
Naar aanleiding van de bovenstaande doelstelling luidt de centrale onderzoeksvraag van dit 
onderzoek als volgt: 
 
In hoeverre kan het beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ bij de pilots 
in Breda en Deurne in de periode van 2008 tot en met 2012 de padafhankelijkheid op de bedrijven-
terreinenmarkt doorbreken? 
 
Om tot beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen is een aantal deelvragen 
opgesteld. Deze deelvragen zijn als volgt geformuleerd: 
 

- Hoe komt de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt tot uiting? 
- In welke mate vormen de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering binnen het 

beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ in Breda en Deurne een 
kans of barrière voor het doorbreken van de padafhankelijkheid? 

- Welke conclusies en aanbevelingen kunnen opgemaakt worden naar aanleiding van de 
analyse van de casussen in Breda en Deurne? 

1.3 Onderzoeksmodel 

Om te voldoen aan de doelstelling en om de geformuleerde onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden, is een onderzoeksmodel opgesteld. Verschuren en Doorewaard (2010) omschrijven 
een dergelijk model als volgt: “Een schematische weergave van het doel van het onderzoek en de 
globale stappen die gezet moeten worden om dit doel te bereiken” (Verschuren & Doorewaard, 
2010, p. 67). In figuur 1.1 is het onderzoeksmodel weergegeven waarin inzichtelijk wordt gemaakt 
hoe het onderzoek wordt ingekleed. 
 
Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 
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Aan de hand van een tweetal benaderingen, padafhankelijkheid en de beleidsarrangementen-
benadering, zullen de casussen in Breda en Deurne onderzocht worden. In het kader van het 
onderzoek zullen zowel padafhankelijkheid als de beleidsarrangementenbenadering geopera-
tionaliseerd worden, zodat inzicht wordt gegeven in de wijze waarop de casussen onderzocht 
worden. Door middel van de analyse van de casussen tracht ik duidelijk te maken welke kansen en 
barrières er zijn om de padafhankelijkheid te doorbreken. Aan de hand van deze gegevens zal ik 
aanbevelingen doen om een aanpassing van de bedrijventerreinenmarkt te bewerkstelligen. 

1.4 Relevantie 

Een belangrijke voorwaarde voor een bacheloronderzoek is dat het onderzoek relevant is. Deze 
relevantie kent een maatschappelijk en een wetenschappelijk aspect.  
De maatschappelijke relevantie van mijn onderzoek uit zich in het feit dat het onderzoek inzicht geeft 
in de kansen en barrières van de pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’. Op deze 
manier wordt in kaart gebracht op welke wijze de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt 
doorbroken kan worden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de pilot ‘verzakelijking van 
de bedrijventerreinenmarkt’ in het leven geroepen om op lokaal niveau kennis te ontwikkelen over 
een grotere betrokkenheid van private partijen op de bedrijventerreinenmarkt, met als doel deze 
door te vertalen op nationale schaal. Hierbij is het van belang dat binnen de gemeenten waar de pilot 
gehouden wordt, een andere manier van handelen en denken wordt gecreëerd die op termijn kan 
zorgen voor het doorbreken van de padafhankelijkheid. Door de eerder geformuleerde problemen 
op de bedrijventerreinenmarkt is het van belang dat gemeenten en andere actoren zich een andere 
rol gaan toe-eigenen. In dit licht worden de kansen en barrières van de pilot in respectievelijk Breda 
en Deurne in kaart gebracht, zodat deze doorvertaald kunnen worden naar vergelijkbare projecten in 
Nederland. 
 
Het onderzoek is wetenschappelijk relevant, aangezien tot op heden nog geen onderzoek is 
uitgebracht dat gericht is op de resultaten van de pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinen-
markt’. Er is veel onderzoek gedaan naar een grotere betrokkenheid van private partijen op de 
bedrijventerreinenmarkt (Van Dinteren en Van der Krabben, 2008; Konz en Van den Thillart, 2002; 
Louw et al., 2009; Needham en Louw, 2003; Nooijer, 2010). Echter nog niet specifiek naar de kansen 
en barrières van de pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinmarkt’ om de padafhankelijkheid op 
de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. Hierdoor draagt het onderzoek bij aan de discussie 
omtrent het vigerende bedrijventerreinenbeleid. 

1.5 Leeswijzer 

In deze paragraaf wordt de opbouw van het onderzoek uiteengezet. In het volgende hoofdstuk zal 
het beleidsdomein dat centraal staat in dit onderzoek geïntroduceerd worden. In dit tweede 
hoofdstuk zal ingegaan worden op het ontstaan van de veroudering op bedrijventerreinen, de 
adviezen om de problematiek op bedrijventerreinen tegen te gaan en de daadwerkelijke aanpak van 
de veroudering. Hoofdstuk 3 vormt het theoretisch kader van het onderzoek, hierin worden de 
theoretische benaderingen uiteengezet die de grondslag vormen voor de analyse van de onderzoeks-
casussen. Daaropvolgend zal het vierde hoofdstuk in het teken staan van de methodologische 
verantwoording. Hierin zullen zowel de onderzoeksstrategie als de onderzoeksmethoden beschreven 
worden. Vervolgens zullen de resultaten van beide casussen aan bod komen. In hoofdstuk 5 zal de 
casus in Breda beschreven worden, gevolgd door de casus in Deurne in hoofdstuk 6. Tenslotte komen 
in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen aan bod naar aanleiding van het onderzoek naar het 
beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’. Hierin zal de centrale 
onderzoeksvraag beantwoord worden en zullen aanbevelingen worden gedaan. Dit hoofdstuk zal 
afgesloten worden middels een reflectie van het onderzoek.   
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2. Introductie beleidsdomein 
 
In dit hoofdstuk zal de nodige achtergrondinformatie gegeven worden om het beleidsdomein 
bedrijventerreinen te introduceren. Allereerst zal duidelijk worden gemaakt wat in dit onderzoek 
onder een bedrijventerrein wordt verstaan:“Een ruimtelijk aaneengesloten of functioneel verbonden 
terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door vestigingen ten behoeve van handel, nijverheid, 
commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie, daaronder niet begrepen een terrein in 
overwegende mate bestemd voor kantoren, detailhandel of horeca” (Rijksoverheid, 2004).  
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het ontstaan van veroudering op 
bedrijventerreinen, de oorzaak van grootschalige herstructurering. Vervolgens zal in paragraaf 2.2 
worden ingegaan op de adviezen van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen, zodat 
duidelijk wordt in welk perspectief verzakelijking een oplossing kan vormen voor de problemen die  
zijn geschetst in de eerste paragraaf. Tenslotte zal in de laatste paragraaf, 2.3, worden ingegaan op 
de aanpak van de veroudering, om inzichtelijk te maken op welke wijze herstructurering plaatsvindt. 

2.1 Ontstaan van de veroudering 

De herstructurering van bedrijventerreinen is aan het begin van de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw voor het eerst serieus op de politieke agenda verschenen (Louw et al., 2009, p. 140). Volgens 
Louw et al. (2009) doorloopt een bedrijventerrein een bepaalde levenscyclus. Deze levenscyclus 
beschrijft de ontwikkeling van een bedrijventerrein na verloop van tijd op basis van de vraag naar 
kavels, in het geval van een gunstige economische situatie. 
Zoals in figuur 2.1 te zien is, kunnen een aantal verschillende fasen onderscheiden worden in de 
levenscyclus van een bedrijventerrein. Deze fasen zullen op een hypothetische wijze uiteengezet 
worden. Bij de introductie van een bedrijventerrein zullen zich nieuwe bedrijven op het terrein 
vestigen. De gevestigde bedrijven zullen vervolgens groeien, totdat het bedrijventerrein geen 
uitbreidingsmogelijkheden meer biedt voor de bedrijven. Bij onvoldoende investeringen van de 
bedrijven in hun bedrijfspanden en van de gemeente in de openbare ruimte, zal het bedrijventerrein 
in een fase van teruggang terecht komen. Deze fase kan worden afgewend wanneer herstructurering 
plaatsvindt, wat in figuur 2.1 wordt verbeeld door de opgaande lijn in de laatste fase. 
 
Figuur 2.1: Levenscyclus van een bedrijventerrein 

 

Bron: Louw e.a., 2009, p. 143 

 
 



7 

 

Het is niet onbetwistbaar wanneer een bedrijventerrein verouderd is en geherstructureerd dient te 
worden. Van Dinteren (2010) verstaat onder veroudering dat (een deel) van het bedrijventerrein niet 
(meer) voldoet aan de eisen die door de overheid én ondernemers gesteld worden.  
Het is van belang dat inzichtelijk wordt gemaakt wanneer men moet ingrijpen bij een verouderd 
bedrijventerrein. Hier valt echter niet een eenduidig antwoord op te geven en het zal per situatie 
verschillend zijn. In Nederland wordt door marktpartijen veelal gewacht totdat de waarde van het 
vastgoed gelijk is aan de grond. De markt hanteert deze werkwijze, omdat het vastgoed dan zonder 
kapitaalvernietiging gesloopt kan worden, om vervolgens plaats te maken voor nieuwbouw. Deze 
werkwijze zorgt ervoor dat het bedrijventerrein afglijdt naar een dieptepunt, wat de kwaliteit 
uiteraard niet ten goede komt. Overheden willen in tegenstelling tot de markt ingrijpen, middels 
herstructurering, alvorens een dieptepunt is bereikt. In figuur 2.1 geeft de opgaande lijn bij de fase 
van teruggang aan dat door middel van herstructurering wordt ingegrepen alvorens de waarde tot 
een dieptepunt daalt, wat het doel vormt van verzakelijking. 

 
De veroudering van bedrijventerreinen kent verschillende oorzaken, hierbij wordt een viertal 
oorzaken benoemd: 
 

1. Het verouderingsproces kan, zoals Traa en Knoben (2009) beschrijven, te wijten zijn aan 
slecht onderhoud van kavels, opstallen en openbare ruimte. Over het geheel genomen is de 
ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen in Nederland veelal niet toereikend, er wordt 
onvoldoende ingezet op zorgvuldig ruimtegebruik en een integrale gebiedsontwikkeling. 

2. Daarnaast kan ook de ligging van het bedrijventerrein ertoe bijdragen dat de bedrijfspanden 
verouderen door een gebrek aan investeringen. Door de tijd heen kunnen externe 
ontwikkelingen ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van het bedrijventerrein afneemt en/of 
dat de omgeving zorgt voor beperkingen (Renes e.a., 2009, p. 76). Hierdoor is het voor 
ondernemers onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk om bepaalde investeringen te doen. Een 
voorbeeld hiervan is een bedrijventerrein dat, oorspronkelijk gesitueerd aan de rand van de 
stad, in de loop der jaren is omringd door een woonmilieu. Het is een natuurlijk proces dat 
het merendeel van deze bedrijventerreinen, als gevolg van externe ontwikkelingen, 
verdwijnen naar andere locaties aan de rand van een stad. 

3. Een andere oorzaak is het grote aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen, onder meer Van der 
Wouden et al. (2006) beschrijven dit in hun onderzoek. Het grote aanbod aan nieuwe 
bedrijventerreinen is te wijten aan de instelling van veel gemeenten; deze waren (en zijn 
soms nog) sterk gericht op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Bij de uitgifte van grond 
voor een bedrijventerrein reserveren ze direct weer nieuwe grond, om de voorraad 
bouwrijpe grond op peil te houden. Op deze manier willen ze voldoen aan de toekomstige 
vraag van bedrijven (Renes et al., 2009, p. 16). 

4. Van Dinteren en Van der Krabben (2008) stellen daarnaast dat gemeenten in de afgelopen 
decennia de grond voor bedrijventerreinen, in vergelijking met die voor de woningbouw, 
tegen een relatief te lage prijs hebben uitgegeven. Hierdoor hebben zij in de hand gewerkt 
dat bedrijven de voorkeur geven aan nieuwbouw, in plaats van aan herstructurering. 

 
Gemeenten hebben met een ruim aanbod en lage grondprijzen in de hand gewerkt dat ondernemers 
gemakkelijk kunnen verhuizen en dat er geen schaarste in de bedrijventerreinenmarkt is ontstaan. 
Door het laatstgenoemde beleid is het voor financieel sterke bedrijven in veel gevallen goedkoper 
(geweest) om te verhuizen dan om te herstructureren. Hierdoor blijven de zwakkere bedrijven op 
een verouderd bedrijventerrein over en zet een negatieve spiraal in (Van Dinteren & Van der 
Krabben, 2008). Een neveneffect van de lage grondprijzen is dat gemeenten geen financiële reserves 
hebben kunnen treffen voor het reguliere onderhoud en toekomstige herstructurering van bedrijven-
terreinen. Het probleem van veroudering is inmiddels omvangrijk, door een trage herstructurering 
heeft de problematiek kunnen toenemen.  



8 

 

Om de schade te herstellen hebben gemeenten zich gericht tot de provincie en het Rijk voor 
bijdragen, aangezien zij zelf de hoge kosten van herstructurering niet kunnen opbrengen. 
Gemeenten vragen dus financiële steun aan hogere overheden om schade die zij zelf mede hebben 
veroorzaakt, te vergoeden (Van Dinteren & Van der Krabben, 2008). Provincies en Rijk hebben 
gemeenten gesteund met de herstructureringsopgave, maar door de huidige crisis zal deze financiële 
ondersteuning afnemen. 

2.2 Advies van de Taskforce (Her)ontwikkeling bedrijventerreinen 

Zoals in paragraaf 1.1 is uiteengezet, heeft het kabinet in 2008 de Taskforce (Her)ontwikkeling 
Bedrijventerreinen (THB) benoemd om tot adviezen te komen inzake de aanpak van bedrijven-
terreinen. In de uitgave ‘Kansen voor kwaliteit’ (THB, 2008, p. 9-10) komt zij tot een drietal 
strategische lijnen om de problematiek op bedrijventerreinen aan te pakken: 
 

1. Op collectieve wijze de achterstallige herstructureringsopgave aanpakken, welke zij 
omschrijft als economische stadsvernieuwing. Deze opgave kan niet wachten op de 
structurele effecten van verzakelijking, vanwege de negatieve effecten op sociaal, ruimtelijk 
en economisch vlak. Het elimineren van de achterstand in de herstructurering en het 
daarvoor noodzakelijk, flankerend beleid zullen op korte termijn moeten leiden tot 
vertrouwen in een omslag van de bedrijventerreinensector; in de richting van verzakelijking. 

2. De verzakelijking van de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen, waaronder ook 
herstructurering wordt geschaard. Door het creëren van ruimtelijke schaarste, in combinatie 
met verzakelijking, moet herstructurering op termijn gemeengoed zijn in de marktgestuurde 
levenscyclus van bedrijventerreinen. Hierin is hooguit een beperkte, faciliterende rol 
weggelegd voor de overheid. Bedrijventerreinen kunnen weliswaar nog steeds worden 
uitgegeven door overheden, maar in deze werkwijze zal wel een afname merkbaar worden. 
De bedrijventerreinenmarkt zal namelijk een regionale markt zijn, waar actoren op regionale 
schaal acteren. Deze markt moet gaandeweg in toenemende mate risicodragend worden, 
een grote rol voor de overheid is hierdoor niet passend. 

3. Het plannen en uitvoeren van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen  inpassen in een 
regionale arena. Door de regio centraal te stellen, worden kansen gecreëerd voor 
verzakelijking en de koppeling van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen aan de 
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Laatstgenoemde is belangrijk voor een 
optimale, financiële bijdrage van private partijen en gemeenten aan de economische 
stadsvernieuwing. 

 
De tweede strategische lijn, de verzakelijking, zal centraal staan in dit onderzoek. De volgende 
definitie van verzakelijking zal worden gehanteerd: “Een lange termijn strategie, gericht op het 
behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen door een professionele en gebiedsgerichte 
aanpak, via een grotere (financiële) betrokkenheid van private partijen (beleggers, ontwikkelaars, 
eindgebruikers, regionale ontwikkelingsbedrijven) in samenspraak met overheden” (Ministerie van 
VROM, 2010, p. 10). Om de verzakelijking vorm te geven zullen private partijen een grotere rol 
moeten krijgen, wat in het verleden onvoldoende heeft plaatsgevonden door de sterke rol van 
gemeenten en doordat er onvoldoende rendement behaald kon worden.  
 
Volgens de THB moet deze lijn leiden tot een meer marktgestuurde bedrijventerreinenmarkt, met 
uiteindelijk meer kwaliteit en een kleinere rol van de overheid. Een voorwaarde hiervoor is een 
strakkere regionale planning, welke in de derde strategische lijn terugkomt. Daarnaast wordt tevens 
ingezet op gebiedsontwikkeling, in plaats van kavelontwikkeling. Door een gebiedsgerichte aanpak 
kan de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen worden verhoogd.  
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Tenslotte vormt ook parkmanagement een onderdeel van deze strategische lijn. Hiermee wordt 
gedoeld op duurzaam beheer, waaronder wordt verstaan dat een tijdige investering in vernieuwing 
moet ondervangen dat bedrijventerreinen versneld verouderen (THB, 2008, p. 25). Zowel op 
bestaande terreinen als op nieuw te ontwikkelen terreinen moet parkmanagement de nieuwe 
standaard worden, zelfs een voorwaarde voor financiële steun bij herstructurering.  
Parkmanagement is een begrip dat verschillende verschijningsvormen kent. Een minimale variant 
houdt bijvoorbeeld in dat het openbare groen gezamenlijk wordt onderhouden en dat zout wordt 
gestrooid in geval van gladheid. Een maximale variant kan inhouden dat gezamenlijk energie wordt 
ingekocht, dat het bedrijventerrein als geheel wordt beveiligd en dat de openbare ruimte in 
gezamenlijk beheer is. Volgens de THB zal parkmanagement organisatorisch moeten worden 
ingekaderd in een verenigingsstructuur, middels een ‘vereniging van eigenaren’ (THB, 2008, p. 25).    
 
Naar aanleiding van het advies van de THB is een drietal documenten gepubliceerd, welke op het 
advies ingaan en handvatten bieden voor de betrokken actoren.  
Om de adviezen van de THB uitvoering te geven en een nieuwe aanpak van bedrijventerreinen vorm 
te geven, hebben de voormalige ministers van VROM en Economische Zaken, gezamenlijk met het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni 2009 het 
‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ (Ministerie van VROM et al., 2009) gesloten.  
Om een handreiking te bieden hoe gemeenten en provincies aan de slag kunnen met het laatst-
genoemde convenant, heeft de Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling 
bedrijventerreinen (BWU) in november 2009 ‘Regionale kansen voor kwaliteit: Handreiking voor 
uitvoeringsstrategieën in provinciaal en (inter)gemeentelijk bedrijventerreinenbeleid’ uitgegeven.  
Om vervolgens de betrokken actoren een startdocument inzake verzakelijking te bieden, heeft het 
ministerie van VROM in juli 2010 de ‘Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ 
(Ministerie van VROM, 2010) gepubliceerd. In dit startdocument wordt een toekomstperspectief 
gegeven van verzakelijking tot 2030. In hoofdlijnen wordt weergegeven aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om te komen tot verzakelijking. Op korte termijn vormde kennisontwikkeling 
door middel van de pilots als één van de randvoorwaarden, deze pilots liepen van december 2010 tot 
en met december 2011. 
 
De bovenstaande documenten gaan weliswaar in op de adviezen van de THB en daarmee op 
verzakelijking, maar missen de daadwerkelijke praktische kennis van verzakelijking. Om deze reden 
zijn de pilots ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ in het leven geroepen, zodat in de 
praktijk kennis en ervaring kan worden opgedaan. 

2.3 Aanpak veroudering 

Om de veroudering die in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk staat omschreven, aan te pakken, 
maakt de THB (2008, p. 11) onderscheid tussen de volgende vormen van herstructurering: 
 

- facelift: grote opknapbeurt bij (deels) fysieke veroudering van de openbare ruimte en 
bedrijfspanden. 

- revitalisering: in geval van (dreigende) leegstand en achteruitgang van het bedrijventerrein 
zijn forse ingrepen noodzakelijk om de kwaliteit van het terrein te behouden en verbeteren. 
Het vestigingsmilieu wordt vernieuwd, waarbij bestaande economische functies behouden 
blijven. 

- zware revitalisering: kavels zullen verworven moeten worden om deze bouwrijp te maken en 
vervolgens opnieuw uit te geven. Werkzaamheden als: bodemsanering, sloop, en de 
herinrichting van infrastructuur vinden plaats. De bestaande economische functies blijven 
eveneens behouden. 
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- herprofilering: het terrein krijgt (deels) een andere werkfunctie, met een hogere 
vastgoedwaarde (bijvoorbeeld kantoren). Hiervoor is vaak een (gedeeltelijke) sloop van 
bedrijfspanden en een aanpassing van infrastructuur nodig. 

- transformatie: het terrein krijgt door herinrichting een andere functie en wordt aan de 
voorraad bedrijventerreinen onttrokken.  

 
Van deze vormen van herstructurering rekent de THB zowel facelift als transformatie niet tot de 
harde kern van de herstructureringsopgave. Vanwege de kleinschalige aanpak, namelijk een 
opknapbeurt, zijn de gevolgen van een facelift onvoldoende om de omvangrijke problematiek aan te 
pakken. Wanneer gekeken wordt naar de levenscyclus van een bedrijventerrein (zie figuur 2.1) kan 
gesteld worden dat een facelift voorafgaande aan de fase van teruggang geschied. Om deze reden 
wordt deze vorm niet tot de harde kern van de herstructureringsopgave gerekend.  
In het geval van transformatie wordt bedrijventerrein aan de voorraad onttrokken, derhalve valt ook 
deze vorm niet onder herstructureringsopgave. De THB richt zich dus met haar adviezen op de 
(zware) revitalisering en de herprofilering van bedrijventerreinen. 
 
Om het bedrijventerreinenbeleid uit te voeren ziet de THB een belangrijk rol weggelegd voor 
regionale ontwikkelingsbedrijven, mede gezien het belang van acteren in de regionale arena. Een 
regionaal ontwikkelingsbedrijf is ingesteld door een overheid en bevindt zich als organisatie veelal 
tussen een provincie en een gemeente. In het geval van de twee casussen die in dit onderzoek 
centraal staan, is de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) het regionaal ontwikkelingsbedrijf 
in kwestie. De aandeelhouders van de BOM zijn het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie en de provincie Noord-Brabant. Om financieel te kunnen participeren in herstructurerings-
projecten heeft de BOM samen met de provincie Noord-Brabant in 2005 de Brabantse 
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerrein (BHB) opgericht.  
De BHB heeft de vorm van een participatiefonds; zij participeert middels een investmentmanager 
financieel in een herstructureringsproject die door een procesmanager van de BOM is aangedragen. 
Zij heeft hiervoor middelen voorhanden die door de provincie Noord-Brabant ter beschikking zijn 
gesteld.  
 
De afdeling bedrijventerreinen van de BOM heeft in 2008 een doelstelling van de provincie Noord-
Brabant gekregen, die te kwantificeren is naar aantallen te herstructureren hectares. De opdracht 
bestaat uit het herstructureren van 1.795 hectare aan bedrijventerrein tot en met 2015 (BOM, 2009, 
p. A-2).  
 
Om gedurende een lange periode financieel te kunnen participeren in projecten kunnen de BOM en 
de BHB een lokaal of regionaal herstructureringsfonds (LHB of RHB) oprichten. Een dergelijk fonds 
wordt met de betreffende gemeente(n) opgericht, alle deelnemende partijen zullen hetzelfde bedrag 
beschikbaar stellen aan het fonds. De inleg van het fonds kan vervolgens ingezet worden bij de 
herstructurering van één of meerdere bedrijventerreinen binnen de desbetreffende gemeente of 
regio.  
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3. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk zullen de theoretische benaderingen die in dit onderzoek centraal staan uiteengezet 
worden. Allereerst zal in paragraaf 3.1 worden ingegaan op padafhankelijkheid op de bedrijven-
terreinenmarkt, aangezien de werkwijze van de actoren op de bedrijventerreinenmarkt een grote 
mate van padafhankelijkheid vertoont. Door inzicht te geven in dit principe kan duidelijk worden 
gemaakt dat de bedrijventerreinenmarkt zich niet gemakkelijk laat aanpassen.  
Vervolgens zal paragraaf 3.2 in het teken staan van de beleidsarrangementenbenadering, wat het 
analysekader vormt van dit onderzoek. In deze paragraaf zal deze benadering uiteengezet worden en 
komen de vier onderliggende dimensies ter sprake, om zodoende hierin inzicht te geven. 

3.1 Padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt 

Deze paragraaf zal dienen als beantwoording van de eerste deelvraag, welke als volgt geformuleerd 
is: Hoe komt de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt tot uiting? Aan de hand van de 
term padafhankelijkheid wordt in dit onderzoek de situatie beschreven waarin de bedrijven-
terreinenmarkt zich verkeerd.  
 
Om de achtergrond van padafhankelijkheid te schetsen, schrijft North hier het volgende over: “Path 
dependence means that history matters. We cannot understand  today’s choices… without tracing the 
incremental evolution of institutions” (North, 1990, p. 100). Hiermee bedoeld North dat hedendaagse 
keuzen worden beperkt door keuzen die in het verleden zijn gemaakt. 
Padafhankelijkheid kan zowel in brede zin, als in smalle zin worden opgevat. In brede zin verwijst 
padafhankelijkheid naar het gegeven dat wat in een voorgaande fase van een proces gebeurt, 
cruciaal is voor het vervolg van het proces. Deze definitie gaat echter niet in op het feit dat het 
moeilijk is van een specifiek pad af te stappen (Pierson, 2000, p. 252). In dit onderzoek zal deze 
definitie in smalle zin worden gehanteerd, welke onder meer North en Pierson behandelen.  
De term padafhankelijkheid wordt door North (1990) omschreven als een situatie waarin een 
aaneenschakelijking van gebeurtenissen is ontstaan en die, ondanks dat het wellicht problemen 
veroorzaakt, blijft voortduren vanwege het diepe spoor waar men in is beland. Daarbij geeft North 
aan dat alternatieve keuzemogelijkheden worden beperkt door eerdere keuzes en het inslagen pad 
(North, 1990). Anders verwoord veroorzaken voorgaande stappen in een bepaalde richting, verdere 
bewegingen in dezelfde richting (Pierson, 2000, p. 252). 
Needham en Louw (2003) beschrijven dat de door North aangehaalde ‘incremental evolution’ bij 
bedrijventerreinenbeleid ruim zestig jaar geleden begonnen is. Vanaf de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog hebben veel gemeenten een actief grondbeleid gevoerd en daarmee zijn zij de 
belangrijkste verstrekkers van bouwrijpe grond geworden voor bedrijven. Men is dat pad ingeslagen 
en is zo diep in dat spoor beland dat het moeilijk is om hieruit te komen en een ander pad te 
bewandelen, al zou men dat wensen (Needham & Louw, 2003, p. 368).  
 
Een grotere betrokkenheid van private partijen, de basis van verzakelijking, houdt een omvangrijke 
verandering van de huidige planningspraktijk in en een dergelijke verandering is gezien de 
padafhankelijkheid niet zomaar gerealiseerd. De manier waarop bedrijventerreinen in Nederland 
ontwikkeld worden is zoals gezegd al decennia lang een gewoonte. Louw et al. (2009) concluderen 
dat in deze situatie een bepaalde planningspraktijk geïnstitutionaliseerd is.  
Doordat de betrokken partijen hun huidige rol behouden, ontbreekt het inzicht om met de 
bestaande praktijk te kunnen breken (Louw et al., 2004, p. 225). Ook Segeren et al. (2005) gaan in op 
padafhankelijkheid. In hun rapport ‘De markt doorgrond’ maakt een institutionele analyse van 
arrangementen op de grondmarkt zichtbaar hoe goed regels, organisaties en praktijken op elkaar 
ingespeeld kunnen zijn.  
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“Wijzigingen aanbrengen kan niet zomaar, want alles hangt met elkaar samen. [..] Net als met een 
ingesleten spoor, is het in de loop van de tijd steeds moeilijker, en slechts tegen hoge kosten mogelijk, 
om eruit te komen en een ander pad te gaan volgen” (Segeren et al. 2005, p. 157). Hoe dieper dat 
spoor, hoe sterker de planningspraktijk is geïnstitutionaliseerd en hoe lastiger het is om 
veranderingen in de planningspraktijk aan te brengen.  
 
Louw et al. (2009) concluderen dat het nog ontbreekt aan de kennis die nodig is om een verandering 
op de bedrijventerreinenmarkt te kunnen doorvoeren. Onderzoek is in het verleden nog vooral 
gericht op bestendigheid van het huidige beleid. Volgens hen een typisch kenmerk van 
padafhankelijkheid, waarmee ze doelen op het feit dat het onderzoek eerder de huidige praktijk 
ondersteunt dan dat het de fundamenten daarvan onderzoekt en ter discussie stelt. Dit onderzoek 
zal juist wel de fundamenten van de huidige praktijk onderzoeken en ter discussie stellen, om een 
verandering in de bedrijventerreinenmarkt te kunnen bewerkstelligen. 
 
In dit onderzoek wordt onder padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt verstaan dat de 
actoren hun huidige werkwijze niet aanpassen. Hierbij wordt in dit onderzoek het jaar 2008 genomen 
als de uitgangssituatie. Zoals in voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen, is dit het jaar dat 
de THB haar advies ‘Kansen voor kwaliteit’ heeft uitgebracht, wat zorgde voor een kentering binnen 
de bedrijventerreinenmarkt. In 2008 kenmerkte de bedrijventerreinenmarkt zich door een hoge 
mate van overheidshandelen. Gemeenten hanteerden al sinds de wederopbouw een actieve 
grondpolitiek en gaven veel grond uit om bedrijven aan te trekken. De grondmarkt was voor veel 
gemeenten een manier om de kosten van andere projecten recht te trekken: er werd veel aan 
verdiend. Mede door de grote rol van de gemeenten en doordat er onvoldoende rendement behaald 
kon worden, was het voor veel private partijen, zoals beleggers en ontwikkelaars, niet interessant om 
toe te treden tot de bedrijventerreinenmarkt. Hierdoor kon de gemeente haar werkwijze behouden 
en was er sprake van padafhankelijkheid.  
Een verandering van deze werkwijze vormt een kans om de padafhankelijkheid op de bedrijven-
terreinenmarkt te doorbreken. De pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ biedt kansen 
om het huidige beleid omtrent bedrijventerreinen aan te passen door meer marktwerking te 
introduceren en zodoende ook om de padafhankelijkheid te beëindigen. 

3.2 Beleidsarrangementenbenadering 

In de voorgaande paragraaf is middels padafhankelijkheid uiteengezet in welke situatie de 
bedrijventerreinenmarkt zich bevindt. Vervolgens zal aan de hand van een theoretische benadering 
beschreven worden hoe het bedrijventerreinenbeleid zich in de periode van 2008 tot en met 2012, 
door toedoen van de ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ in de casussen in Breda en 
Deurne, heeft ontwikkeld. 
 
Het onderzoek vraagt om een analysekader waarmee het verband kan worden gelegd tussen 
dagelijkse beleidsprocessen en de meer structurele veranderingen op het institutionele niveau 
(Crabbé & Leroy, 2004, p. 13). Gezien het feit dat institutionalisering deel uitmaakt van het 
analysekader, wordt de keuze in zekere mate beperkt. Uit de relevante theorieën die ingaan op 
beleidsanalyse, is gekozen voor de beleidsarrangementenbenadering. Er is gekozen voor deze 
theoretische benadering, aangezien deze dynamisch is en door het hanteren van een viertal, met 
elkaar verbonden dimensies, en tevens breed genoeg is. Hiermee is de beleidsarrangementen-
benadering beter toepasbaar op dit onderzoek dan bijvoorbeeld het advocacy coalition framework 
model van Sabatier (1999). 
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Een beleidsarrangement wordt als volgt gedefinieerd: “Een tijdelijke stabilisering van de inhoud en de 
organisatie van een beleidsterrein” (Leroy et al., 2003, p. 11). Een beleidsarrangement wordt 
beschouwd als een stabiele situatie met een temporeel karakter, wat impliceert dat het gevoelig is 
voor verandering (Leroy & Arts, 2006). Het voorgaande betekent dat de structurele eigenschappen 
van een beleidsarrangement op een bepaald moment hun stabiliteit kunnen verliezen en 
(gedeeltelijk) kunnen omvormen tot een nieuw beleidsarrangement, of zelfs geheel kunnen 
verdwijnen. Dit proces van stabilisatie en verandering wordt ook wel ‘institutionalisering’ genoemd 
(Arnouts, 2010, p. 27). 
 
Naast ‘beleidsarrangement’ staat ook ‘politieke modernisering’ als theoretisch concept centraal in de 
beleidsarrangementenbenadering. Politieke modernisering wordt gedefinieerd als: “Structurele 
processen van maatschappelijke verandering en hun impact op het politieke domein van de 
samenleving” (Leroy et al., 2003, p. 12).  
 
De dynamiek en stabiliteit van beleid kan volgens de beleidsarrangementenbenadering, in brede zin, 
door een tweetal factoren kan worden beïnvloed. Allereerst beïnvloeden de interacties tussen 
strategisch handelende actoren het beleid. Hier kan men denken aan: ministeries, provincies, 
gemeenten, Tweede Kamerleden en bedrijven. Daarnaast beïnvloedt ook de politieke modernisering 
het beleid. Deze politieke modernisering uit zich in de veranderingen in het politieke domein als 
gevolg van maatschappelijke transformatieprocessen (Van Tatenhove et al., 2000).  
De wisselwerking tussen interacties op strategisch niveau en maatschappelijke processen op 
structureel niveau zorgt voor een specifieke institutionalisering van de inhoud en organisatie van een 
bepaald beleidsdomein. Deze wisselwerking uit zich in het begrip beleidsarrangementen (Van der 
Zouwen & Van Tatenhove, 2002, p.21).  
  
Een beleidsarrangement bestaat uit een viertal dimensies: actoren, hulpbronnen, spelregels en 
discoursen. Wanneer inzicht verkregen wordt in deze vier dimensies kan duidelijk worden gemaakt 
hoe de verandering of stabilisering van een bepaald beleidsarrangement zich voltrekt. De eerste drie 
dimensies zijn van organisatorische aard, de laatste dimensie, discoursen, is van inhoudelijke aard 
(Van Tatenhove et al, 2000). Om de onderlinge verwevenheid tussen de vier dimensies weer te 
geven, wordt gebruik gemaakt van een tetraëder, zie figuur 3.1.  
 
Figuur 3.1: Tetraëder met de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering 

 
Bron: Leroy et al., 2001 
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In dit onderzoek zal het beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ 
onderzocht worden vanuit een diachronische invalshoek. Deze invalshoek belicht veranderingen in 
de verschillende dimensies gedurende een bepaalde periode, in dit onderzoek de periode van 2008 
tot en met 2012. Op deze manier wordt empirisch materiaal afgeleid uit de opkomst van een beleids-
arrangement gedurende een bepaalde periode (Van Tatenhove, Arts & Leroy, 2000, p. 65-66). 
 
Om inzicht te verkrijgen in het beleidsarrangement wat in dit onderzoek centraal staat, zal in worden 
gegaan op alle vier de dimensies, deze zullen in de volgende deelparagrafen uiteengezet worden.  

3.2.1 Actoren 

Binnen een beleidsdomein is normaliter een diversiteit aan actoren betrokken. Onder actoren 
worden in dit onderzoek organisaties verstaan, welke onderdeel uitmaken van een beleids-
arrangement. In het geval van het beleidsarrangement bedrijventerreinen kunnen onder meer de 
volgende actoren onderscheiden worden: provincies, gemeenten, ondernemersverenigingen, 
beleggers, ontwikkelaars en eindgebruikers. De manier waarop actoren inhoud geven aan hun rol, is 
afhankelijk van de inzet van hulpmiddelen, hun opvattingen aangaande het vigerende beleid en de 
spelregels die invloed hebben op hun gedrag (Crabbé & Leroy, 2004, p. 13). Bij het analyseren van 
een beleidsarrangement is het van belang dat de actoren in kaart worden gebracht, omdat de 
actoren in sterke mate een invloed hebben op de overige dimensies binnen een beleidsarrangement. 
 
Actoren kunnen onderling coalities vormen, omdat ze dezelfde opvattingen over discoursen en 
hulpbronnen delen, in de context van de spelregels van het beleidsdomein (Van Tatenhove et al., 
2000, p. 57).  
Een coalitie is een samenwerking van meerdere actoren die min of meer dezelfde beleidsdoelen voor 
ogen hebben en zich mengen in het beleid van procedures om deze doelen te bereiken. Binnen een 
beleidsarrangement kunnen meerdere coalities gevormd worden, met ieder hun eigen opvattingen. 
Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen coalities die de dominante discoursen of 
spelregels ondersteunen, en coalities die deze dimensies juist bestrijden.  
 
Van Tatenhove et al. (2000) stellen dat de totstandkoming en ontwikkeling van coalities vanuit een 
strategische en institutionele visie bestudeerd kunnen worden. Actoren kunnen in strategische zin 
een coalitie aangaan, om zo tezamen een sterkere positie te verkrijgen om hun doelstellingen te 
behalen. Daarnaast kunnen institutionele factoren ten grondslag liggen aan de vorming van coalities, 
hierbij valt te denken aan de politieke structuur en de vigerende spelregels.  
 
In dit onderzoek zullen allereerst per casus de actoren in kaart worden gebracht, waarbij ingegaan zal 
worden op de achtergrond van de organisatie. Daarnaast zal hun (veranderende) rol beschreven 
worden en zal inzichtelijk worden gemaakt welke coalities zij hebben gevormd in de periode van 
2008 tot en met 2012. In het kader van de coalities zal tevens beschreven worden vanuit welke visie 
de coalitie is gevormd. 

3.2.2 Hulpbronnen 

Hulpbronnen zijn middelen die actoren hanteren om hun doelen te bereiken, terwijl ze hiermee 
soms (on)bewust andere actoren beletten of beperken in het bereiken van hun doelen (Edwards & 
McCarthy, 2004). Een kenmerk van hulpbronnen is dat ze dynamisch zijn; de verdeling ervan over de 
betrokken actoren is tijdelijk en per definitie veranderlijk (Crabbé & Leroy, 2004, p. 13).  
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Wanneer actoren beschikken over hulpbronnen, kunnen zij deze gebruiken om het vigerende beleid 
te beïnvloeden. In deze zin kunnen hulpbronnen gekoppeld worden aan macht. Wanneer actoren 
niet of in onvoldoende mate beschikken over hulpbronnen, kunnen zij in mindere mate invloed 
uitoefenen op het beleidsvorming.  Veranderingen binnen het beleidsarrangement kunnen een 
nieuwe verdeling van hulpbronnen teweegbrengen, wat ervoor zorgt dat de machtverhoudingen 
tussen actoren veranderen. Hierdoor kunnen zowel de inhoud als de organisatie van het beleids-
arrangement veranderen. 
Gedurende het onderzoek zal  worden ingegaan op de verdeling van de hulpbronnen onder de 
actoren en de mate waarin hier een verandering in is opgetreden in de periode van 2008 tot en met 
2012. Daarbij zal niet worden ingegaan op de machtsverhoudingen tussen actoren, als gevolg van het 
inzetten van hulpbronnen.  
 
Op basis van de literatuur aangaande de beleidsarrangementenbenadering kunnen verschillende 
hulpbronnen benoemd worden. Leroy, Arts en Van Tatenhove (2003, p. 19) spreken van: geld, kennis 
en competenties. Buizer (2008) benoemt: geld, juridische middelen, expertise, grondbezit, sociale 
contacten, lobbyen, ervaring en charisma. Crabbé en Leroy (2004, p. 13) typeren: financiële 
middelen, personeel, formele bevoegdheden, communicatieve vaardigheden, kennis en ervaring. 
Daarbij kan gesteld worden dat ook coalities, spelregels en discoursen ingezet kunnen worden als 
hulpbronnen, wat de onderlinge samenhang tussen de vier dimensies eens te meer weergeeft. 
 
In het kader van het onderzoek is een selectie gemaakt uit de bovenstaande hulpbronnen. Hierbij zijn 
de volgende hulpbronnen geselecteerd: geld, bevoegdheden, personeel (kennis) en grondbezit. 
Deze hulpbronnen zijn geselecteerd, omdat aan de hand hiervan een adequaat en pragmatisch 
inzicht kan worden verkregen in de invloed van actoren. Geld heeft betrekking op de financiën die 
een organisatie vrijmaakt voor herstructurering. Met bevoegdheden wordt gedoeld op het recht dat 
een actor heeft om bepaalde handelingen uit te voeren. Bij personeel wordt gekeken naar de tijd die 
binnen de organisatie besteed wordt aan herstructurering en daarbij ook naar de ervaring en 
vaardigheden van het personeel, waarmee hier ook wordt ingegaan op ‘kennis’. Tenslotte heeft 
grondbezit betrekking op de mate waarin organisaties grond in eigendom hebben op een 
bedrijventerrein en deze inzetten voor herstructurering. 

3.2.3 Spelregels 

Het is algemeen aanvaard dat spelregels expliciet overeengekomen kunnen worden, maar ook het 
resultaat kunnen zijn van tradities (Van Buuren & Klijn, 2006). Spelregels kunnen als volgt 
gedefinieerd worden: “Overeengekomen formele procedures en informele routines van interactie 
binnen een institutie” (Liefferink, 2006, p. 56).  
 
Spelregels zijn continu onderhevig aan verandering, gedeeltelijk op lange termijn door maat-
schappelijke processen en ten dele door toedoen door interventies van en interacties tussen actoren 
in beleidsontwikkeling (Van Tatenhove et al., 2000, p. 62). 
 
In de beleidsarrangementenbenadering bakenen spelregels een beleidsdomein af, wat als gevolg 
heeft dat actoren hierdoor mogelijkheden krijgen of beperkt worden (Van Tatenhove et al., 2000, p. 
61). In deze zin hebben spelregels invloed op de totstandkoming van beleid. Hierbij wordt gekeken 
naar de procedures en de taakverdeling binnen een beleidsdomein (Van Tatenhove et al., 2000).  
 
 
 
 



16 

 

In het kader van het onderzoek zal bij spelregels een tweetal begrippen uiteengezet worden, te 
weten: toegankelijkheid en verantwoordelijkheden. Bij toegankelijkheid zal gekeken worden naar de 
mate waarin actoren konden toetreden tot de bedrijventerreinenmarkt in de casus in Breda en 
Deurne in de periode van 2008 tot en met 2012. In het kader van het onderzoek is het van belang om 
de toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt te analyseren, omdat in het verleden er namelijk 
weinig private partijen toetraden tot de bedrijventerreinenmarkt. In het kader van de verzakelijking 
zal het voorgaande moeten veranderen, aangezien uitgegaan wordt van een grotere private 
betrokkenheid.  
Daarnaast hebben verantwoordelijkheden betrekking op de taakverdeling onder actoren op de 
bedrijventerreinenmarkt in Breda en Deurne, gedurende de eerdergenoemde periode. Het 
analyseren van de verantwoordelijkheden is van belang voor het onderzoek, omdat hierdoor 
antwoord gegeven wordt op de vraag of private partijen een grotere verantwoordelijkheid krijgen en 
nemen naar aanleiding van verzakelijking. 

3.2.4 Discoursen 

Discoursen kunnen gedefinieerd worden als: “Dominante interpretatieve concepten, variërend van 
formele beleidsconcepten tot populaire verhaallijnen, waar betekenis aan wordt gegeven binnen een 
beleidsdomein” (Van Tatenhove et al., 2000, p. 63).  
 
Discoursen vormen de inhoudelijke kant van een beleidsarrangement en kunnen worden opgesplitst 
in beleidsdiscoursen en beleidsprogramma’s. Deze begrippen hebben respectievelijk betrekking op 
de opvattingen en verhalen van de betrokken actoren, en de specifieke inhoud van beleidsnota’s en 
maatregelen (Leroy et al., 2003, p. 16). Een beleidsdiscours kan verder gespecificeerd worden als: 
normen en waarden, probleemdefinities en oplossingsrichtingen.  
In het algemeen wordt een beleidsarrangement gekenmerkt door een dominante beleidsdiscours en 
beleidsprogramma, waarvan de inhoud continu onderhevig is aan concurrerende discoursen (Van 
Tatenhove et al., 2000, p. 63).  
 
In dit onderzoek zal gekeken worden naar zowel beleidsdiscoursen als beleidsprogramma’s. De 
beleidsdiscoursen hebben betrekking op de wijze waarop ‘verzakelijking’ een deel uitmaakt van de 
gedachtegang en de werkwijze van actoren. Beleidsprogramma’s hebben daarnaast betrekking op 
verschillende beleidsdocumenten aangaande bedrijventerreinenbeleid, zoals structuurvisies en 
rapporten. Door het analyseren van beide begrippen kunnen de dominante denkbeelden en 
opvattingen over de beleidsvoering in kaart gebracht worden. 
 
In het kader van het onderzoek zal gekeken worden of het begrip ‘verzakelijking’ en de achter-
liggende gedachte daarvan in de periode van 2008 tot en met 2012 een deel is gaan uitmaken van de 
discoursen bij de actoren in de casussen in Breda en Deurne. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de 
rol die de pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ heeft gespeeld. 
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4. Methodologie 

In dit hoofdstuk staat de methodologie van het onderzoek centraal. De eerste paragraaf zal in het 
teken staan van de strategie waarmee het onderzoek is uitgevoerd, er wordt hierbij ingegaan op de 
beslissingen die gedurende het onderzoek zijn genomen. Vervolgens zal in paragraaf 2 een 
verantwoording gegeven worden voor de keuze van de twee casussen, hierbij komt naar voren welke 
casussen zijn afgevallen en  waarom juist de casussen in Breda en Deurne relevant voor het onder-
zoek zijn. In paragraaf 4.3 komt naar voren welke onderzoeksmethoden gehanteerd zijn. Deze 
paragraaf bestaat uit een tweetal deelparagrafen waarin respectievelijk ingegaan wordt op de 
methoden ‘interview’ en ‘inhoudsanalyse’. Tenslotte zal in paragraaf 4.4 de validiteit en betrouw-
baarheid van het onderzoek uiteengezet worden.  

4.1 Onderzoeksstrategie 

Verschuren en Doorewaard verstaan onder een onderzoeksstrategie het volgende: ‘Een geheel van 
met elkaar samenhangende beslissingen over de wijze waarop u het onderzoek gaat uitvoeren’ (2010, 
p. 159). Voor de keuze van een bepaalde strategie onderscheiden zij een drietal kernbeslissingen: 
 

- breedte of diepgang; 
- kwantificering of een kwalificerende benadering; 
- empirisch of bureauonderzoek. 

 
In het onderzoek staat, zoals geformuleerd in paragraaf 1.3, de volgende onderzoeksvraag centraal: 
In hoeverre kan het beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ bij de pilots 
in Breda en Deurne in de periode van 2008 tot en met 2012 de padafhankelijkheid op de 
bedrijventerreinenmarkt doorbreken? Hierbij richt het onderzoek zich op de mogelijke beleids-
aanpassing naar aanleiding van de pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’. De 
onderzoeksvraag vraagt gezien de formulering om een casestudy.  
Verschuren & Doorewaard (2010) omschrijven een casestudy als volgt: ‘Een casestudy is een onde-
rzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand integraal inzicht te krijgen in één of enkele 
tijdruimtelijk begrensde objecten of processen’. Door middel van een casestudy probeert men een 
integraal beeld te krijgen van het onderzoeksobject als geheel, er is hier dus sprake van een 
holistische werkwijze (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 185). Deze werkwijze is bij mijn onderzoek 
van belang omdat door de vier dimensies te analyseren, een integraal beeld verkregen zal worden 
van het beleidsarrangement in beide casussen.  
 
Gedurende het onderzoek zal specifiek gekeken worden naar pilots in Breda en Deurne, het 
onderzoek heeft dan ook betrekking op twee onderzoekseenheden. Het onderzoek richt zich op de 
periode van 2008 tot en met 2012. De reden dat voor deze periode is gekozen, is omdat de term 
verzakelijking in 2008 voor het eerst is gehanteerd, door de THB in haar uitgave ‘Kansen voor 
kwaliteit (THB, 2008). Daarnaast is 2012 het jaar waarin de pilots tot een einde worden gebracht, wat 
inhoudt dat dan resultaten moeten zijn geboekt. Concluderend zal door middel van de casestudies 
een diepte onderzoek uitgevoerd worden. 
 
De tweede kernbeslissing hangt volgens Verschuren en Doorewaard sterk samen met de voorgaande 
kernbeslissing. Bij deze tweede kernbeslissing staat de keuze voor een kwantificerende of een 
kwalificerende benadering centraal. Aangezien de onderzoeksvraag vraagt om een diepte onderzoek, 
aan de hand van een tweetal casestudies, bestaat het onderzoek uit een klein aantal onderzoeks-
eenheden. Aangezien een holistische werkwijze gehanteerd zal worden, zal een kwalitatieve 
benadering centraal staan. Laatstgenoemde heeft betrekking op een open wijze van data-
verzameling, welke in dit onderzoek het interview en inhoudsanalyse betreffen. 
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Net zoals de eerste twee kernbeslissingen samenhangen, heeft ook de tweede kernbeslissing invloed 
op de derde: de keuze voor empirisch of bureauonderzoek. Aangezien de keuze is gemaakt om 
interviews te houden, is gekozen voor empirisch onderzoek. 

4.2 Verantwoording casussen 

In het kader van de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt is een zestal pilots in Nederland 
benoemd, het gaat om bedrijventerreinen in: Breda, Deurne, Heerlen, Koggenland, Schiphol en 
Veendam. Deze zes pilots zijn in december 2010 door Melanie Schultz van Haegen, minister van 
Infrastructuur en Milieu, bekendgemaakt. In totaal waren er tweeëntwintig voorstellen ingediend 
door verschillende provincies. Deze voorstellen betroffen zowel nieuw te ontwikkelen bedrijven-
terreinen als bedrijventerreinen die geherstructureerd dienden te worden. De selectie van deze 
pilots is tot stand gekomen door een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Vervolgens zijn de geselecteerde pilots voorgelegd aan een onafhankelijke klankbordgroep welke een 
definitieve keuze heeft gemaakt. De pilots maakten onderdeel uit van het interdepartementaal 
programma Mooi Nederland, wat een samenwerking vormde tussen de ministeries Infrastructuur en 
Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rijksoverheid, 2010). 
 
Het onderzoek zal zich per casus richten op één specifiek bedrijventerrein, aangezien hierdoor 
nauwkeurig afgebakend kan worden wat de rol van de actoren is bij de herstructurering van een 
specifiek bedrijventerrein. Om deze reden valt de pilot in Veendam af, aangezien deze pilot een 
aantal kleinschalige locaties betreft. Daarnaast zal het onderzoek zich op richten reeds ontwikkelde 
bedrijventerreinen. De grootste opgave voor gemeenten ligt namelijk in de herstructurering van 
bestaande bedrijventerreinen, aangezien achterstallig onderhoud heeft geleid tot grootschalige 
veroudering. Hierdoor valt de pilot in Koggenland af, aangezien deze pilot de ontwikkeling van een 
nieuw bedrijventerrein betreft. Het accent van de pilot in Schiphol ligt ook op de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen. Daarnaast betreft Schiphol, gezien haar functie, een unieke locatie in 
Nederland. De resultaten van het onderzoek moeten relevant zijn voor heel Nederland. Schiphol is 
derhalve niet geschikt, aangezien de resultaten niet in grote mate generaliseerbaar zijn. Tenslotte 
betreft de pilot in Heerlen een bedrijventerrein dat geheel in handen is van één private partij, 
daarnaast richt het zich op andere bedrijventerreinen die grotendeels of geheel in eigendom zijn van 
één private partij (Nicis, n.d.¹). Een groot deel van de bedrijventerreinen in Nederland is echter 
versnipperd en kent vele grondeigenaren, hierdoor vormt de pilot in Heerlen niet een goed 
vergelijkbaar project voor andere projecten in Nederland.  
De voorgaande vier pilots zijn derhalve niet adequaat voor het onderzoek, hierdoor is de keuze 
gevallen op de pilots in Breda en Deurne. Beide pilots hebben betrekking op één, reeds bestaand 
bedrijventerrein en de problematiek op deze bedrijventerreinen weerspiegelt de problemen op het 
overgrote deel van de Nederlandse bedrijventerreinen.  
 
De pilot in Deurne gaat in op het vinden van investeerders voor het realiseren van herstructurering. 
Daarentegen gaat de pilot in Breda voornamelijk in op het beheer van een bedrijventerrein en 
daarmee de bestuurlijke kant van een herstructurering. Beide pilots kennen een ander doel, wat de 
relevantie ten goede komt, aangezien de pilots complementair aan elkaar zijn.    
 
Tenslotte worden beide pilots mede door de BOM en de BHB uitgevoerd. Beide organisaties zijn 
nationaal gezien vooruitstrevend als het gaat om de herstructurering van bedrijventerreinen en 
dienen veelal als voorbeeld voor vergelijkbare organisaties. Aangezien de BOM en de BHB veel kennis 
in pacht hebben om dergelijke pilots uit te voeren, zijn de resultaten van de pilot van een hoog 
niveau en kunnen ze zodoende als voorbeeld dienen voor vergelijkbare projecten in Nederland.  
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4.3 Onderzoeksmethoden  

Zoals in paragraaf 4.1 naar voren is gekomen, zal ik gedurende mijn onderzoek onderzoeksmethoden 
hanteren die kwalitatief van aard zijn. Verschuren en Doorewaard benoemen interviews, 
participerende observatie en inhoudsanalyse als de onderzoeksmethoden die gebruikt kunnen 
worden bij kwalitatief onderzoek (2010, p. 184). Aangezien het onderzoek gaat over de aanpassing 
van een beleidsarrangement in de periode van 2008 tot en met 2012, dus het verleden, is een 
participerende observatie niet bruikbaar voor het onderzoek. Daarentegen zijn interviews gehouden 
en is een inhoudsanalyse uitgevoerd.  
Het onderzoek kenmerkt zich door een bronnentriangulatie, welke zich uit in het gebruik van 
interviews, (beleids)documenten en wetenschappelijke literatuur.   

4.3.1 Interview 

Boeije (2005) beschrijft een interview als volgt: “Een gespreksvorm waarin een persoon – de 
interviewer – zich bepaalt tot het stellen van vragen over gedragingen, opvattingen, houdingen en 
ervaringen ten aanzien van bepaalde sociale verschijnselen, aan een of meer anderen – de 
participanten of geïnterviewden – die zich voornamelijk beperken tot het geven van antwoorden op 
die vragen” (Boeije, 2005, p. 57). 
Verschuren en Doorewaard (2010) maken onderscheid tussen een telefonisch interview en een face-
to-face interview (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 231). In dit onderzoek is gekozen voor face-to-
face interviews, omdat  deze vorm van interviewen het mogelijk maakt het interview in grotere mate 
te sturen. Verschuren en Doorewaard maken bij een face-to-face interview onderscheid tussen een 
individuele en een groepsvariant. Aangezien het onderzoek betrekking heeft op het gevoerde beleid 
in het verleden en het huidige beleid, waar de respondenten deel van uit hebben gemaakt, zullen de 
respondenten voldoende kennis hebben over het onderwerp. Om deze reden is gekozen om 
individuele face-to-face interviews te houden.  
 
Daarnaast kunnen interviews onderscheiden worden door de mate van structurering. Bij benadering 
is een drietal vormen van interviews te onderscheiden: een gestructureerd, semigestructureerd en 
ongestructureerd interview. Boeije (2005) rekent zowel de semigestructureerde als de 
ongestructureerde variant tot kwalitatieve onderzoeksmethoden.  
In dit onderzoek is gekozen om semigestructureerde interviews te hanteren, zie bijlage 1 voor de 
interviewguide. Er is voor deze variant gekozen aangezien aan de hand hiervan de resultaten van de 
interviews vergelijkbaar zijn, wat bij ongestructureerde interviews in mindere mate mogelijk is. 
 
In het kader van mijn onderzoek heb ik per casus een drietal personen geïnterviewd, zie voor een 
overzicht bijlage 2. Bij beide casussen vormen de BOM en de betrokken gemeente de belangrijkste 
actoren, om deze reden is per casus binnen beide organisaties één persoon geïnterviewd. Aangezien 
beide organisaties een actor vormen, vervullen de geïnterviewde personen de rol van respondent. 
Daarnaast hebben bij beide casussen, in het kader van de verzakelijking, de ondernemers een rol 
gespeeld als actoren. In beide gevallen heeft de BOM een extern bedrijf ingehuurd om in contact te 
komen met de ondernemers. In het geval van de casus in Breda is Schraron ingezet om gesprekken te 
voeren met ondernemers. Voor de casus in Deurne is Inno-Experts ingehuurd, die eveneens 
gesprekken met ondernemers heeft gevoerd. Binnen beide bedrijven is een persoon geïnterviewd, 
welke  inzicht heeft in de wensen van de ondernemers en zodoende als informant fungeert.  
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Ik heb in het kader van het onderzoek allereerst per casus een persoon binnen de BOM geïnterviewd. 
Bij de BOM is per pilot één procesmanager en één investmentmanager betrokken geweest. In het 
geval van de casus in Breda is Jeroen Krijgsman geïnterviewd. Hij is als procesmanager verant-
woordelijk voor projecten in de gemeente Breda en heeft zodoende meegeschreven aan de aanvraag 
van de pilot. Vervolgens is hij ook actief betrokken geweest bij de pilot.  
Voor de pilot in Deurne is Johan Gielen geïnterviewd, hij is als investmentmanager van de BHB actief 
binnen deze pilot. Het was niet mogelijk om de betreffende procesmanager te interviewen aangezien 
zij niet meer werkzaam is binnen de BOM. 
Door de sneeuwbalmethode te hanteren heb ik vervolgens namen gekregen van personen die ik in 
het kader van mijn onderzoek aanvullend zou kunnen gaan interviewen. Daarnaast heb ik in beide 
interviews bevestigd gekregen dat ik de juiste personen binnen de betrokken gemeenten zou gaan 
interviewen. 
 
Binnen de gemeente Breda heb ik een interview afgenomen met Arjan Rook. Hij is beleidsadviseur 
stedelijke economie binnen de afdeling Economische Zaken en was als procesmanager betrokken bij 
de pilot.  
In het kader van de casus in Deurne heb ik Erna den Boer geïnterviewd. Zij is binnen de gemeente 
Deurne beleidsontwikkelaar op de afdeling Economie. 
Bij deze interviews heb ik eveneens beide personen geïnformeerd naar wie ik aanvullend zou kunnen 
interviewen in het kader van mijn onderzoek. Hierin werden enkele personen genoemd die ook bij de 
interviews met de BOM naar voren zijn gekomen.  
 
Ik heb vervolgens gekozen om een persoon binnen Schraron en Inno-Experts te interviewen. Beide 
bedrijven hebben een vergelijkbare rol gespeeld, namelijk het interviewen van ondernemers op de 
bedrijventerreinen in kwestie. In eerste instantie wilde ik een persoon binnen beide betrokken 
ondernemersverenigingen spreken, maar in de interviews met de BOM en de beide gemeenten 
kwam naar voren dat de rol van deze ondernemersverenigingen minimaal was.  
Aangezien zowel de persoon in kwestie binnen Schraron als Inno-Experts een groot aantal 
ondernemers had gesproken, konden zij in het kader van de verzakelijking een goed beeld scheppen 
van deze actoren. Hoewel hierdoor de ondernemers niet persoonlijk zijn geïnterviewd, zijn Schraron 
en Inno-Experts beiden onafhankelijke organisaties en hebben zij de resultaten van de gesprekken zo 
objectief mogelijk kunnen verwoorden. 
 
Na het verwerken van de zes interviews had ik een uitvoerig beeld van beide casussen.  Aanvullende 
interviews achtte ik daarom  niet noodzakelijk. In een eerder stadium wilde ik een persoon binnen de 
provincie Noord-Brabant interviewen, maar meerdere personen die ik heb geïnterviewd hebben 
aangegeven dat de rol van de provincie minimaal is geweest en dat een interview niet een 
aantoonbare meerwaarde zou hebben. 

4.3.2 Inhoudsanalyse 

Naast interviews heb ik gedurende het onderzoek ook een inhoudsanalyse uitgevoerd. Verschuren en 
Doorewaard (2010) omschrijven een inhoudsanalyse als: “Een techniek voor het genereren van 
gegevens uit documenten, uit media en uit de werkelijkheid” (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 
238). Daarbij halen zij aan dat ook literatuur onderzocht kan worden middels een inhoudsanalyse, 
indien deze fungeert als een databron. Laatstgenoemde is van toepassing op dit onderzoek. 
Verschuren en Doorewaard (2010) maken onderscheid tussen een tweetal vormen van inhouds-
analyse; kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse. Kwalitatieve inhoudsanalyse heeft betrekking 
op het duiden en begrijpen van de inhoud en deze plaatsen onder een globaal en altijd voorlopig 
label, terwijl men bij een kwantitatieve inhoudsanalyse de inhoud turft in gesloten categorieën 
(Verschuren en Doorewaard, 2010, p. 239).  
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In het onderzoek staat bij alle vier de dimensies kwalitatieve inhoudsanalyse centraal. In dit onder-
zoek zullen in het kader van de inhoudsanalyse gegevens verkregen worden uit beleidsdocumenten, 
rapporten en wetenschappelijke literatuur. 
Gedurende het onderzoek is bij het analyseren van de verschillende dimensies in het bijzonder bij 
‘discoursen’ de techniek van inhoudsanalyse toegepast. In het geval van zowel de casus in Breda, als 
in Deurne, is gekeken naar de mate waarin de term ‘verzakelijking’ terugkomt in beleidsdocumenten. 
Daarnaast is tevens gekeken naar de mate waarin de achterliggende gedachte van verzakelijking, 
namelijk een grotere private betrokkenheid op de bedrijventerreinenmarkt, terugkomt in de beleids-
documenten. 

4.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Een onder-
zoek is valide, ofwel geldig, wanneer men hetgeen heeft bestudeerd, wat men als doel had om te 
bestuderen. Binnen een onderzoek kan het onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe 
validiteit. Een onderzoek is intern valide wanneer de antwoorden op de onderzoeksvragen met 
empirische gegevens onderbouwd kunnen worden. De externe validiteit heeft betrekking op de 
mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te generaliseren naar grotere domeinen of ruimere 
populaties (Verschuren en Doorewaard, 2010, p. 139). 
De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft onder meer betrekking op vraag of de onderzoeks-
resultaten vrij zijn van veronderstellingen en vooroordelen. 
 
Door de afbakening van de onderzoeksvragen zijn de antwoorden hierop onderbouwd met 
empirische gegevens, waardoor het onderzoek intern valide is. De externe validiteit is door de keuze 
voor een tweetal casussen niet optimaal, maar voldoende gezien de onderbouwde keuze voor de 
casussen en de mate van generaliseerbaarheid. 
Aangezien de resultaten van de interviews en de inhoudsanalyse vrij zijn van veronderstellingen en 
vooroordelen, en daarnaast zijn geïnterpreteerd in het kader van het onderzoek, is het onderzoek 
betrouwbaar. Een groter aantal interviews had de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede 
kunnen komen, maar dat was tijdstechnisch gezien niet mogelijk. In deze zin zouden enquêtes een 
beter alternatief zijn, maar hiermee kan onvoldoende worden ingegaan op de inhoud. Om deze 
reden is gekozen voor een zestal interviews in combinatie met inhoudsanalyse. 
 



22 

 

5. Casus vastgoed- en parkmanagement Breda 
 
De eerste pilot die in deze bachelorthesis centraal staat, is de pilot ‘vastgoed- en 
parkmanagement Breda’. Allereerst zal in paragraaf 5.1 een introductie worden 
gegeven van de casus. Vervolgens komen de vier dimensies één voor één aan bod 
in de paragrafen 5.2 tot en met 5.5. Aan de hand deze vier dimensies is de casus 
geanalyseerd. Middels dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de tweede 
deelvraag: In welke mate vormen de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering binnen 
het beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ in Breda een kans of barrière 
voor het doorbreken van de padafhankelijkheid? De eerste drie dimensies zullen beschreven worden 
aan de hand van de situatie in 2008, de periode van 2009 tot en met 2011 en de situatie in 2012. 
Deze paragrafen zullen vervolgens afgesloten worden met een conclusie. 

5.1 Inleiding 

Deze paragraaf vormt de introductie van de casus in Breda. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het 
bedrijventerrein dat in de pilot centraal staat, de doelstellingen van de pilot en het bedrijven-
terreinenbeleid van de gemeente Breda. Deze onderdelen zullen aan bod komen, omdat hierdoor 
inzicht wordt gegeven in de achtergrond van de pilot. 

5.1.1 Bedrijventerrein Emer-Noord 

De pilot heeft betrekking op bedrijventerrein Emer-Noord, wat een deelgebied vormt van 
bedrijventerrein Emer Hintelaken. Emer-Noord is gelegen in het noorden van Breda, zie figuur 5.1. 
Het bedrijventerrein is eind jaren ’60 en begin jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld en kent een 
tweedeling met aan de westzijde water in de vorm van de Emerput en aan de oostzijde het 
bedrijventerrein. Emer-Noord betreft een gemengd bedrijventerrein met circa 90 bedrijven en kent 
een grote diversiteit in de grootte van de kavels (Gemeente Breda, 2010, p. 6). Bedrijventerrein 
Emer-Noord is al jaren aan het verouderen en bevindt zich momenteel in de fase van teruggang, zie 
figuur 2.1 op pagina 6. Gezien deze veroudering dient het bedrijventerrein geherstructureerd te 
worden. Om weer een stijgende lijn in te zetten, vindt onder meer revitalisering plaats. 
 
Figuur 5.1: Ligging bedrijventerrein Emer-Noord 

 
Bron: Google Maps (2012). Retrieved form http://maps.google.nl 
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5.1.2 Pilot 

De doelstelling van de pilot was om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een beheer-
organisatie op bedrijventerrein Emer-Noord, waarin (vastgoed)bedrijven, grondeigenaren en de 
gemeente Breda vertegenwoordigd zijn. De pilot ‘vastgoed- en parkmanagement Breda’ bestaat uit 
een drieledige aanpak (Nicis, n.d.²):  
 

- Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een beheer-
organisatie die naast het toepassen van parkmanagement, tevens een organisatorisch, 
financieel en juridisch kader heeft om percelen te verwerven, aandelen uit te geven en 
erfpachtcontracten te sluiten; 

- De overdracht van beheertaken van de gemeente Breda aan bedrijvenvereniging de Mark; 
- Een aanpak voor geheel Breda, waarbij in een nieuw te vormen organisatie de onderwerpen: 

diensten, veiligheid en beheer van de bedrijventerreinen wordt opgenomen. 
 
Het onderzoek naar de beheerorganisatie zal betrekking hebben op het introduceren van het markt-
meestermodel, waarbij de term ‘marktmeester’ verwijst naar de beheerorganisatie. 

5.1.3 Bedrijventerreinenbeleid gemeente Breda 

De gemeente Breda zet al lange tijd in op parkmanagement op bedrijventerreinen, in de 
Stadsmonitor 2002 (Gemeente Breda, 2002) spreekt zij al van de ontwikkeling hiervan. Destijds zette 
zij parkmanagement in op bedrijventerrein Steenakker (Gemeente Breda, 2002, p. 8). Een discussie 
gedurende de Raadscommissie Onderwijs en Economie op 1 maart 2007 vormde de aanleiding voor 
de gemeente Breda om een structuurvisie uit te brengen die gericht was op bedrijventerreinen. Deze 
discussie ging over de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in Breda en leidde tot een motie 
waarin het college van burgemeester en wethouders is verzocht een integraal plan van aanpak te 
maken ten behoeve van een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in 
Breda (Gemeente Breda, 2009, p. 7). Uiteindelijk volgde in november 2008 de ‘Structuurvisie 
Bedrijventerreinen Breda 2020’ (Gemeente Breda, 2008). In deze structuurvisie gaat de gemeente 
Breda onder meer in op de adviezen die de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen in haar 
uitgave “Kansen voor kwaliteit” (THB, 2008) heeft gedaan.  

5.2 Actoren 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de actoren die betrokken zijn geweest bij de herstruc-
turering van bedrijventerreinen in Breda. Allereerst zullen de actoren belicht worden die in 2008 
onderdeel uitmaakten van de bedrijventerreinenmarkt in de gemeente Breda. Vervolgens zal hun rol 
gedurende de periode van 2009 tot en met 2011 uiteengezet worden en tenslotte zal de situatie na 
afloop van de pilot geschetst worden, in het jaar 2012. Er zal per actor ingegaan worden op rol die zij 
hebben gespeeld en of zij een coalitie hebben gevormd met andere actoren. Tenslotte zal afgesloten 
worden met een conclusie van deze paragraaf, waarin naar voren komt wat de kansen en barrières 
zijn inzake de actoren. In figuur 5.2 is op alfabetische volgorde inzichtelijk gemaakt welke actoren in 
het vervolg van deze paragraaf behandeld worden. 
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Figuur 5.2 

Actor Afkorting 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM 

Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW 

Bedrijvenvereniging de Mark De Mark 

Eigenaren - 

Eindgebruikers - 

Gemeente Breda - 

Kamer van Koophandel KvK 

Platform bedrijventerreinvoorzitters PBB 

Schraron - 

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda SBBB 

 
2008 
De actor met de grootste invloed op de bedrijventerreinenmarkt in Breda is de gemeente Breda. Om 
deze reden zal eerst de organisatie van de gemeente uiteengezet worden en vervolgens zullen de 
overige actoren vanuit het perspectief van de gemeente Breda toegelicht worden. 
 
Binnen de gemeente Breda zijn verschillende afdelingen betrokken bij de herstructurering van 
bedrijventerreinen, waarvan de belangrijkste Economische Zaken is. Daarbij zijn ook de afdelingen 
Vastgoed Ontwikkeling, Planeconomie en Beheer in een ondersteunde rol betrokken. Tevens is de 
Bredase Investerings Maatschappij (BrIM) betrokken, als zelfstandig opererende uitvoerings-
organisatie van de gemeente Breda (A.J. Rook, persoonlijke communicatie, 26 april, 2012).   
De gemeente Breda werkt al lange tijd samen met de BOM, welke als regionaal ontwikkelingsbedrijf 
een partner is in de herstructurering van bedrijventerreinen.  
In het kader van het bedrijventerreinenbeleid onderhoudt de gemeente Breda tevens contact met de 
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), een regionale vereniging die de belangen van 
werkgevers in haar regio behartigt. Hetzelfde geldt voor de Kamer van Koophandel (KvK).  
De gemeente Breda heeft tevens te maken met ondernemersverenigingen, in het geval van 
bedrijventerrein Emer-Noord is dit bedrijvenvereniging de Mark. De ondernemersverenigingen 
vertegenwoordigen de ondernemers die lid van de vereniging zijn.  
Op lokale schaal maakt de gemeente Breda onderdeel uit van de Stichting Beveiliging Bedrijven-
terreinen Breda (SBBB). Naast de gemeente werken de ondernemersverenigingen, de BZW, de KvK 
en de politie hierin samen.  
Deze samenwerking van actoren is een coalitie op zichzelf te noemen, aangezien de betrokken 
actoren een gezamenlijk beleidsdoel hebben: de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen in de 
gemeente Breda. Deze coalitie is om strategische doeleinden gevormd, omdat de deelnemende 
actoren op deze manier gezamenlijk hun doelstellingen ten aanzien van de beveiliging van 
bedrijventerreinen kunnen behalen.  
 
2009-2011 
De gemeente Breda had al voor het uitbrengen van de structuurvisie contact met de BZW en in de 
zomer van 2010 wees laatstgenoemde de gemeente Breda op de mogelijkheid tot inschrijven voor de 
pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ (A.J. Rook, persoonlijke communicatie, 26 april, 
2012). Vervolgens heeft de gemeente Breda de BOM betrokken bij de aanvraag van de pilot, 
aangezien de procesmanager die binnen de BOM verantwoordelijk is voor Breda, Jeroen Krijgsman, 
reeds onderzoek had verricht naar het marktmeestermodel, wat een onderdeel zou kunnen vormen 
van de pilot. 
Daaropvolgend heeft de gemeente Breda de pilot ingediend bij de provincie Noord-Brabant, welke 
deze, samen met de pilots in Deurne en Helmond in september 2010 heeft ingediend bij het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
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Op 2 december van dat jaar heeft het ministerie bekendgemaakt dat de pilot in Breda, samen met 
vijf andere pilots, werd gehonoreerd. De gemeente Breda wil middels de pilot onderzoeken hoe zij 
het beheer van bedrijventerreinen gedeeltelijk uit handen kan geven om tot een organisatie komen 
die deze rol op zich kan nemen. Ze wil onder meer bereiken dat de eigenaren en eindgebruikers op 
een bedrijventerrein zich verantwoordelijk voelen voor het bedrijventerrein als geheel, dat ze zich 
mede-eigenaar voelen (A.J. Rook, persoonlijke communicatie, 26 april, 2012). 
 
In het kader van de pilot heeft de BZW een belangrijke rol gespeeld. Naast het feit dat deze 
organisatie de gemeente Breda heeft gewezen op de pilot, is zij ook leidend geweest inzake park-
management (A.J. Rook, persoonlijke communicatie, 26 april, 2012). In deze zin heeft de BZW de 
ondernemersverenigingen begeleid in het opzetten van enkele onderdelen behorende tot park-
management (onder meer collectieve inkoopcontracten) en daarbij is ze voornemens om hierover 
een convenant te sluiten met de gemeente Breda (Rook, 2011, p. 4). Deze laatstgenoemde aanpak 
komt overeen met verzakelijkingsgedachte. 
 
De ondernemers op Emer-Noord zijn via Bedrijvenvereniging de Mark betrokken, welke de onder-
nemers op de bedrijventerrein Emer Hintelaken vertegenwoordigd. Bedrijvenvereniging de Mark 
heeft echter geen grote rol gehad in de pilot, wat onder meer komt doordat dat nog niet de helft van 
de ondernemers op de vertegenwoordigde bedrijventerreinen lid is van de Mark. Daarbij zijn 
voornamelijk de eindgebruikers van de bedrijfspanden lid, wat in veel gevallen huurders zijn en niet 
zozeer eigenaren. Het is juist van belang om eigenaren te betrekken, omdat deze actoren in grotere 
mate invloed kunnen uitoefenen.  
 
Daarbij zijn in het kader van de aanpak voor geheel Breda ook de overige ondernemersverenigingen 
betrokken, welke vertegenwoordigd worden door het platform bedrijventerreinvoorzitters (PBB). 
Laatstgenoemde onderzoekt onder meer hoe de SBBB kan worden geïntegreerd in de nieuw op te 
zetten parkmanagementstructuur. Bij deze hervorming van de SBBB fungeert de BZW als proces-
manager (Rook, 2011, p. 8). De SBBB heeft zelf niet zozeer een rol gehad in de pilot.  
 
Tenslotte zijn verschillende partijen betrokken voor het verlenen van advies. Zo hebben onder meer 
een makelaar, een ontwikkelaar en een belegger een toetsende rol gehad. Deze partijen zullen 
verder niet in het onderzoek betrokken worden, aangezien ze slechts een ondersteunende rol 
hebben vervuld. 
 
Medio september 2011 is Schraron ingehuurd door de BOM om de eigendomssituatie op Emer-
Noord te inventariseren en om gesprekken te voeren met de ondernemers op het bedrijventerrein. 
In deze gesprekken is naar voren gekomen dat slechts 10% van de eigenaren meerdere panden in 
eigendom heeft, wat betekent dat 90% van de eigenaren eigenaar is van één pand. Van die 90% 
heeft het merendeel een leeftijd van boven de zestig jaar. Zij hebben, mede door hun leeftijd, de 
gedachte dat de gemeente alles voor haar rekening moet nemen, dat hun pand nog steeds in waarde 
toeneemt en dat er voldoende potentiële huurders zijn. Zij hebben kortom geen goed beeld van de 
huidige situatie op de bedrijventerreinenmarkt. Ze kunnen door hun gebrekkige kennis niet van de 
ene op de andere dag op andere gedachten worden gebracht (S.D. Schrale, persoonlijke commu-
nicatie, 22 mei, 2012). Schraron heeft in een relatief korte periode, tot januari 2012, de gesprekken 
moeten voeren en had daardoor niet de mogelijkheid om de eigenaren op andere gedachten te 
brengen. 
 
Daarnaast is naar voren gekomen dat de eigenaren een anonieme groep vormen, aangezien ze niet 
zoals de eindgebruikers verenigd zijn in een vereniging. Daarbij is het eigendom op Emer-Noord sterk 
versnipperd, waardoor er veel verschillende eigenaren zijn. Ze  werden veelal niet betrokken of 
hadden geen interesse om te participeren in de pilot.  
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Ze hadden onder andere geen interesse om deel te nemen omdat ze veelal geen binding hebben met 
Breda, daarnaast is er sprake van een gebrek aan kennis. Het komt bij dergelijke projecten vaak voor 
dat eigenaren niet worden betrokken bij herstructurering, aangezien ze veelal niet verenigd zijn (S.D. 
Schrale, persoonlijke communicatie, 22 mei, 2012). 
 
2012 
Na de financiële afronding van de pilot in december 2011 zijn de BOM en de gemeente Breda de 
resultaten van de pilot gaan verwerken, welke gerapporteerd moeten worden aan het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
Middels een vervolgaanpak wordt door de gemeente Breda en Schraron ingezet op een grotere 
betrokkenheid van lange termijn actoren. Laatstgenoemde heeft als doelstelling gekregen om een 
vereniging van eigenaren oprichten, wat in lijn is met het advies van de THB. Allereerst zal in het 
teken hiervan een lezing worden gehouden om de eigenaren op de hoogte te stellen van de huidige 
ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt. Op deze manier moeten uiteindelijk de eigenaren 
samen met de eindgebruikers en de gemeente Breda in gesprek komen om tot resultaten te komen. 
Op den duur zal er een win-winsituatie voor alle drie de partijen gecreëerd moeten worden (S.D. 
Schrale, persoonlijke communicatie, 22 mei, 2012). Er wordt door deze aanpak een stap terug 
gedaan, om de eigenaren te overtuigen van het marktmeestermodel, om vervolgens door te pakken.  
  
De BOM maakt vooralsnog geen onderdeel uit van de vervolgaanpak, omdat zij voorlopig 
onvoldoende mogelijkheden ziet (S.D. Schrale, persoonlijke communicatie, 22 mei, 2012). De BOM 
zal de kennis die is opgedaan in de pilot eerst bij een andere project gaan inzetten. Het zal echter wel 
voor het slagen van de verzakelijking van belang zijn dat zij uiteindelijk weer zal participeren, gezien 
haar kennis, netwerk en middelen. 
 
Conclusie 
De pilot is een aanzet geweest om de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt in Breda te 
doorbreken. Voorgaande betekent dat de werkwijze van actoren nog niet op dermate wijze is 
veranderd dat de padafhankelijkheid is doorbroken, maar dat hierin wel een start is gemaakt.  
 
Gedurende de pilot hebben voornamelijk publieke partijen een grote rol gespeeld, terwijl 
verzakelijking gericht is op een grotere private betrokkenheid. Wanneer gekeken wordt naar de rol 
van actoren, is enkel die van de gemeente Breda op hogere schaal gewijzigd. 
Voornamelijk eigenaren zijn nog onvoldoende betrokken, de pilot heeft onvoldoende gezorgd voor 
een grotere betrokkenheid van deze actoren. De voornaamste oorzaken waren een gebrek aan tijd 
en het feit dat de eigenaren niet verenigd zijn en dus niet vertegenwoordigd worden gedurende het 
proces. Daarnaast is ook gebleken dat de eigenaren nog niet rijp zijn voor verzakelijking, het zal een 
langlopend proces worden wat ingezet is door de pilot. De eigenaren zijn belangrijk, aangezien zij 
veelal lange termijn actoren zijn. Gedurende de pilot waren voornamelijk korte termijn actoren 
betrokken. Deze actoren zien niet het belang in van de pilot, aangezien deze betrekking heeft op de 
lange termijn. Door het betrekken van lange termijn actoren, zitten er actoren aan tafel die belang 
hebben bij waardebehoud en daardoor willen investeren. De vervolgaanpak zal moeten uitwijzen of 
men kan komen tot een coalitie in de vorm van een vereniging van eigenaren. 
Naast de eigenaren zullen ook andere private actoren meer betrokken moeten worden, mogelijk 
kunnen nieuwe coalities gevormd worden om de verzakelijking vorm te geven. 
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5.3 Hulpbronnen 

De verschillende actoren die in de voorgaande paragraaf zijn besproken hebben gedurende de pilot 
diverse hulpbronnen ingezet om hun beleid te ondersteunen. In dit onderzoek zal onderscheid 
gemaakt worden tussen de volgende hulpbronnen: geld, formele bevoegdheden, personeel en 
grondbezit. In deze paragraaf zal inzicht gegeven worden in deze dimensie door de hulpbronnen één 
voor één te behandelen. Hierdoor komt naar voren welke hulpbronnen de betrokken actoren in de 
periode van 2008 tot en met 2012 hebben gehanteerd inzake bedrijventerreinen in de gemeente 
Breda. In deze paragraaf zal enkel aandacht worden besteed aan hulpbronnen die belangrijk zijn voor 
de beeldvorming van de casus. Derhalve zullen de hulpbronnen die aan bod komen niet uitputtend 
zijn. 
 
2008 
In de Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020 (Gemeente Breda, 2008) heeft de gemeente 
Breda kenbaar gemaakt dat zij financieel zal investeren in de herstructurering van bedrijventerreinen 
in haar gemeente. Hierin komt zij onder meer op een investering van ruim € 1,5 miljoen voor 
projecten op bedrijventerrein Emer Hintelaken, waarbij zij daarnaast een subsidie van ruim € 2,4 
miljoen euro verlangt van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie (Gemeente Breda, 2008, 
p. 45).  
In 2008 was de BOM binnen de gemeente Breda actief bij de herstructurering van bedrijven-
terreinen. Bij de herstructurering van bedrijventerreinen heeft de BOM een maximaal bedrag wat zij 
per project kan inzetten.  
 
Door de intreding van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 hoopte de gemeente Breda nieuwe 
bevoegdheden te verkrijgen om haar instrumentarium uit te breiden. De Structuurvisie bedrijven-
terreinen Breda 2020 (Gemeente Breda, 2008) is een middel om hiertoe te komen. In deze 
structuurvisie gaat de gemeente Breda in op de adviezen van de THB. Door haar rol als publieke partij 
en doordat zij de openbare ruimte in eigendom heeft, heeft de gemeente Breda veel bevoegdheden 
en deze zet zij ook in.  
Ook de BOM heeft, door haar rol als regionaal ontwikkelingsbedrijf, verschillende bevoegdheden bij 
de projecten die zij uitvoert. Zij verwerft kavels om de herstructurering te realiseren, wat als gevolg 
heeft dat zij hierdoor invloed kan uitoefenen en hierover bevoegdheden heeft. 
De overige actoren hebben inzake de herstructurering van bedrijventerreinen slechts in kleine mate 
bevoegdheden en kunnen beperkt invloed uitoefenen. 
 
In de Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020 (Gemeente Breda, 2008) heeft de gemeente 
Breda uiteengezet dat aanvullende personele capaciteit zal worden vrijgemaakt voor de herstruc-
turering van bedrijventerreinen (Gemeente Breda, 2008, p. 44). 
Daarbij stelt ook de BOM personele capaciteit beschikbaar, aangezien zij bij herstructurerings-
projecten verantwoordelijk is voor het proces. Per project zet zij zowel een procesmanager als een 
investmentmanager in. 
Ook de BZW, als belangenbehartiger van werkgevers in Noord-Brabant en Zeeland, zet zich in voor 
de herstructurering van bedrijventerreinen in Breda. 
 
De gemeente Breda heeft in grote mate grond in eigendom op bedrijventerreinen, zowel op nieuw te 
ontwikkelen terreinen als reeds gerealiseerde bedrijventerreinen. Zij is voornamelijk eigenaar van de 
openbare ruimte, maar heeft eveneens bedrijfskavels in haar bezit. 
Aangezien de BOM haar doelstelling ten aanzien van het herstructurering van hectares bereikt door 
grond te verwerven en deze te herstructureren, heeft ook zij grond in eigendom. 
Daarbij hebben zowel eindgebruikers als eigenaren grond in bezit op bedrijventerreinen in Breda. 
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2009-2011 
In het kader van de pilot hebben zowel het Rijk als de gemeente Breda een bedrag van 100.000,- 
euro vrijgemaakt voor proces- en communicatiekosten. Het bedrag vanuit het Rijk betrof een 
subsidie voor de pilot. Deze was enkel voor het jaar 2011, gedurende de looptijd van de pilot, 
beschikbaar. De gemeente Breda moest, om de subsidie van het Rijk te verkrijgen, hetzelfde bedrag 
ter beschikking stellen als cofinanciering voor de pilot.  
Onafhankelijk van de pilot hebben de gemeente Breda en de BOM in 2011 gezamenlijk het lokaal 
herstructureringsfonds Breda (LHFB) opgericht, waarin beide organisaties een gelijk bedrag in 
hebben geïnvesteerd. 
Gedurende de looptijd van de pilot is naar voren gekomen dat enkele ondernemersverenigingen in 
Breda, waaronder Bedrijvenvereniging de Mark, meer financiële middelen moeten gaan genereren. 
Om deze reden heeft de Mark haar contributie verhoogd en is zij actief leden gaan werven (S.D. 
Schrale, persoonlijke communicatie, 22 mei, 2012). Totdat de ondernemersverenigingen over 
voldoende financiële middelen beschikken, zal de gemeente Breda hen tijdelijk financieel steunen. 
De gemeente wil echter minder financieel gaan stimuleren; zij wil initiatieven van ondernemers met 
expertise gaan faciliteren in plaats van stimuleren met financiële middelen (A.J. Rook, persoonlijke 
communicatie, 26 april, 2012).  
In de periode van 2009 tot en met 2011 heeft de gemeente Breda zich in het kader van verzakelijking 
voornamelijk gericht op parkmanagement. Zij wil komen tot een nieuwe structuur waarin bevoegd-
heden worden afgestaan aan ondernemersverenigingen. Gedurende deze periode zijn nog geen 
grote wijzigingen in de bevoegdheden opgetreden. 
 
De gemeente Breda heeft gedurende de looptijd van de pilot personeel ingezet om de pilot, en 
daarmee de herstructurering van bedrijventerreinen, te ondersteunen.  
Ook de BOM heeft personeel ingezet ter ondersteuning van de pilot. Daarnaast heeft zij, net als de 
BZW, externe adviseurs ingehuurd ten behoeve van de pilot, welke mede door de cofinanciering van 
de gemeente Breda zijn gefinancierd. Gedurende de pilot is door de gemeente Breda, de BOM en de 
BZW veel kennis over verzakelijking ontwikkeld. 
 
De BOM heeft middels het LHFB een grondpositie aangekocht op Emer-Noord, gelegen naast de 
locatie die de gemeente Breda in het fonds heeft ingebracht. Zowel de grondpositie van de BOM als 
van de gemeente Breda zijn niet in het kader van de pilot aangekocht, beide partijen hebben verder 
ook geen aanvullende grondposities ingenomen in het kader van de pilot. Door de betrokkenheid van 
de BOM als regionaal ontwikkelingsbedrijf is het oprichten van het LHFB echter wel een wijze om de 
verzakelijking vorm te geven. Het deelnemen van één of meer private partijen, en daarmee een 
inbreng van privaat kapitaal, zou echter in de zin van verzakelijking van toegevoegde waarde zijn. 
 
2012 
Het eerste traject van de vervolgaanpak, het oprichten van de vereniging van eigenaren, wordt door 
de gemeente Breda financieel ondersteund. Wanneer deze vereniging is opgericht, zal ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor de financiën. 
Private partijen kijken voor de inzet van financiële middelen nog vooral naar de gemeente Breda en 
de BOM. Het voorgaande zal in de toekomst moeten veranderen aangezien verzakelijking uitgaat van 
een grotere (financiële) betrokkenheid van private partijen.  
De BOM heeft de pilot benaderd als ieder ander project, aangezien zij strikte participatie-
voorwaarden heeft. Zij heeft een maximum bedrag wat zij via de BHB kan inzetten, waardoor zij niet 
een grotere rol kan gaan spelen op financieel vlak.  
In het kader van een grotere private betrokkenheid heeft de gemeente Breda in het projectvoorstel 
parkmanagement bedrijventerreinen Breda (Rook, 2011) opgenomen dat zij voor de periode van 
2012-2013 minimaal 200.000,- euro verwacht vanuit ondernemersverenigingen en het SBBB en een 
bijdrage van 10.000,- euro van de Kamer van Koophandel (Rook, 2011, p. 11).  
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Het gros van de eigenaren op Emer-Noord heeft tot op heden niet geparticipeerd in de 
verzakelijkingsaanpak. Om de herstructurering vorm te geven en deze actoren meer bevoegdheden 
te geven, wordt onderzoek gedaan naar het oprichten van een beheerorganisatie. Hierin kunnen de 
eigenaren die onvoldoende financiën hebben, hun eigendom inbrengen en dan zal gezamenlijk het 
bezit geherstructureerd worden (S.D. Schrale, persoonlijke communicatie, 22 mei, 2012). Het 
uiteindelijke doel is om waardecreatie op langere termijn te realiseren. Hierdoor kan een beter 
investeringsklimaat gecreëerd worden, waardoor private partijen meer zullen gaan investeren. 
 
De gemeente Breda ziet het beheer van de openbare ruimte op bedrijventerreinen als haar core 
business. Ze wil echter in de toekomst budget en verantwoording hierover afdragen aan 
ondernemersverenigingen, zodat zij enkel toezicht hoeft te houden. Daardoor zullen het budget en 
de bevoegdheden van de ondernemersverenigingen toenemen, wat in lijn is met de verzakelijkings-
aanpak. De gemeente Breda wil met ondernemersverenigingen en de BZW afspraken maken over de 
inhoud van parkmanagement en over hoe initiatieven gesteund worden. Deze afspraken moeten in 
een convenant vastgelegd worden (Rook, 2011, p. 7). 
 
In het kader van de vervolgaanpak zal de gemeente Breda personeel beschikbaar blijven stellen om 
de verzakelijkingsaanpak door te pakken. Daarnaast heeft zij Schraron wederom in dienst genomen 
om aanvullende gesprekken te voeren om de eigenaren te betrekken in het proces en een vereniging 
van eigenaren op te zetten. De BOM is vooralsnog niet betrokken bij de vervolgaanpak. 
 
De gemeente Breda en de BOM hebben nog beiden grond in eigendom op bedrijventerrein Emer-
Noord. De BOM zal mogelijk in de toekomst haar grond inbrengen, indien de beheerorganisatie is 
opgezet. Op dat moment zullen mogelijk ook de gemeente Breda en andere eigenaren hun grond-
bezit inbrengen. 
 
Conclusie 
In Breda wordt door private partijen nog te veel naar publieke partijen gekeken voor de inzet van 
financiën. Deze denkwijze zal moeten veranderen, wil de verzakelijking een succes worden. 
Daarbij zal ook de financiële slagkracht van private partijen vergroot moeten worden. Ondernemers-
verenigingen hebben hiermee reeds een start gemaakt, door de contributie te verhogen en actief 
leden te werven.  
Er wordt onderzocht of een beheerorganisatie kan worden opgericht, waarin eigenaren die onvol-
doende financiële mogelijkheden hebben hun eigendom in kunnen brengen. Op deze wijze kan de 
herstructurering op een gezamenlijke wijze plaatsvinden.  
 
De gemeente Breda wil in het kader van bevoegdheden, budget en verantwoording over de open-
bare ruimte afdragen aan ondernemersverenigingen. Deze ontwikkeling betekent een grote stap 
richting verzakelijking. Er zal een convenant worden opgesteld waarin afspraken over een nieuwe 
parkmanagementstructuur zullen worden vastgesteld. 
 
Er is gedurende de pilot een grote hoeveelheid aan kennis boven water gekomen. De uiteindelijke 
doelstelling, namelijk het oprichten van een beheerorganisatie, is daarentegen niet behaald. De 
huidige stappen waren echter zonder de pilot niet gezet, het vormt een aanzet om een andere weg 
in te slaan. Er zal echter wel doorgepakt moeten worden door onder meer voldoende personeel en 
daarmee kennis beschikbaar te stellen. 
 
Om een herstructurering vorm te geven, zal schuifruimte gecreëerd moeten worden. De actoren die 
grond in bezit hebben: de gemeente Breda, de BOM en de eigenaren hebben tot op heden hun grond 
nog niet voldoende ingezet. Wanneer dit in de toekomst wel gebeurd, zal er schuifruimte ontstaan 
wat de herstructurering ten goede komt.  
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5.4 Spelregels 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de spelregels die van kracht zijn op de bedrijven-
terreinenmarkt in Breda. In paragraaf 5.4.1 wordt ingegaan op de toegankelijkheid van de 
bedrijventerreinenmarkt in Breda en paragraaf 5.4.2 heeft betrekking op de verdeling van de 
verantwoordelijkheden tussen de actoren. 

5.4.1 Toegankelijkheid 

2008 
De gemeente Breda  hanteert een actieve grondpolitiek, waardoor zij de toegankelijkheid van de 
bedrijventerreinenmarkt op een min of meer negatieve manier beïnvloed. Zij zorgt er hierdoor 
namelijk voor dat de markt verstoord wordt, doordat er niet alleen private partijen acteren. 
 
Door het uitbrengen van de Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020 (Gemeente Breda, 2008) 
was de gemeente Breda al in 2008 proactief bezig met een aanpak gericht op ondernemers. In deze 
structuurvisie stelt zij waar nodig harde kaders, maar staat zij tegelijkertijd open voor de wensen van 
ondernemers en zal de ondernemers waar mogelijk faciliteren.  
Gesteld kan worden dat de gemeente Breda, mede door de samenwerking met de BOM, vanaf 2008 
meer marktgericht te werk is gegaan (J. Krijgsman, persoonlijke communicatie, 24 april, 2012). Deze 
zakelijke opstelling houdt in dat de gemeente Breda zich meer ten dienste stelt van het bedrijfsleven, 
wat de toegankelijkheid ten goede komt.  
 
2009-2011 
Naar aanleiding van de structuurvisie heeft de gemeente Breda ook de wijze van communiceren met 
het bedrijfsleven ten aanzien van het beheer aangepast. Voorheen werd overleg gevoerd op 
bestuurlijk niveau, maar door de verzakelijkingsgedachte handelt zij nu op tactisch niveau. Laatst-
genoemde houdt in dat binnen de gemeente één persoon verantwoordelijk is voor het beheer van 
bedrijventerreinen en dat hij direct andere personen kan aansturen waar dat nodig is (A.J. Rook, 
persoonlijke communicatie, 26 april, 2012). 
 
Naar aanleiding van de pilot is naar voren gekomen dat eigenaren niet verenigd zijn, voor deze 
actoren is derhalve de bedrijventerreinenmarkt niet in grote mate toegankelijk aangezien zij niet 
vertegenwoordigd zijn bij het proces. 
Een deel van de eindgebruikers op bedrijventerrein Emer-Noord zijn via Bedrijvenvereniging de Mark 
vertegenwoordigd, al was deze betrokkenheid van minimale omvang. 
 
2012 
Het doel van de vervolgaanpak is om een vereniging van eigenaren op te richten, zodat ook deze 
actoren betrokken worden bij het proces. Het oprichten van een dergelijke vereniging zal de 
toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt voor deze actoren ten goede komen, aangezien zij 
op deze manier betrokken kunnen worden bij de verzakelijking. De betrokkenheid van de 
eindgebruikers zal ook moet verhoogd moeten worden. Bedrijvenvereniging de Mark zal meer leden 
werven en zij zal een groter aandeel krijgen in de verzakelijkingsaanpak krijgen. 
 
De gemeente Breda heeft de komende jaren de taak om de eigenaren en eindgebruikers te 
informeren aangaande de gang van zake op bedrijventerreinen. Zij heeft namelijk veel kennis in 
pacht en eigenaren en eindgebruikers hebben vaak juist hierin een achterstand (A.J. Rook, 
persoonlijke communicatie, 26 april, 2012). Wanneer de eigenaren en eindgebruikers beter 
geïnformeerd zijn, kunnen zij in grotere mate participeren en hierdoor wordt de toegankelijkheid van 
de bedrijventerreinenmarkt voor deze actoren vergroot. 
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5.4.2 Verantwoordelijkheden 

2008 
De gemeente Breda is in 2008 de actor met de meeste verantwoordelijkheden op de bedrijven-
terreinen in haar gemeente. Zij beheert op vrijwel ieder bedrijventerrein in haar gemeente de 
openbare ruimte, enkel op bedrijventerrein Steenakker is de openbare ruimte in gezamenlijk beheer 
van de gemeente en de lokale ondernemersvereniging.  
Naar aanleiding van haar structuurvisie uit 2008 voert de gemeente Breda actief beleid op leegstand. 
Zij wil samen met het bedrijfsleven, door middel van investeringen, deze leegstand terugdringen.  
De veiligheid op de bedrijventerreinen in Breda is de verantwoordelijkheid van de SBBB, waar ook de 
gemeente Breda deel van uitmaakt. 
 
2009-2011 
De pilot heeft er nog niet voor gezorgd dat er grootschalige veranderingen zijn opgetreden in de 
verantwoordelijkheden. De gemeente Breda is nog altijd verantwoordelijk voor het beheer van de 
openbare ruimte en zij tracht nog steeds, gezamenlijk met het bedrijfsleven, de leegstand terug te 
dringen. Daarnaast is de SBBB nog immer verantwoordelijk voor veiligheid op bedrijventerreinen.  
 
2012 
De gemeente Breda wil, onder meer naar aanleiding van de pilot, verantwoordelijkheden inzake het 
beheer van de openbare ruimte aan ondernemersverenigingen overdragen. Om deze verantwoorde-
lijkheden financieel te ondersteunen, zal de gemeente Breda, indien gewenst, ook budget 
overdragen aan de ondernemersvereniging. Ze wil zelf toezicht houden, maar zal verantwoording 
afgeven aan het bestuur van een ondernemersvereniging. Ze wil naar een ander niveau van 
samenwerken gaan, waarbij de macht en mogelijk de invloed steeds meer bij het bedrijfsleven komt 
te liggen. De voorgaande doelen zijn vastgesteld in het kader van de verzakelijking en maken 
onderdeel uit van de vervolgaanpak. De pilot vormde een aanzet, de daadwerkelijke overdracht 
moet nog plaatsvinden. Het is nu zaak dat voornamelijk eigenaren hierin mee gaan, zij moeten op 
één lijn worden gebracht in een vereniging van eigenaren. 
 
In het kader van de nieuwe parkmanagementstructuur zal de SBBB hervormd worden, wat zal 
betekenen dat er een verschuiving plaats zal vinden in de verantwoordelijkheden. 
 
De gemeente Breda zal het bedrijfsleven faciliteren en daarnaast ook moeten informeren. Zij zal 
tevens de planning en uitvoering van herstructurering  moeten inpassen in de regionale arena, wat 
aansluit bij het advies van de THB. 
 
Het doel van de pilot was om een beheerorganisatie op te richten, wat een verschuiving in de 
verantwoordelijkheden tot gevolg zou hebben. Deze organisatie is nog niet gerealiseerd, waardoor 
de verantwoordelijkheden nog grotendeels onveranderd zijn gebleven. 
 
Conclusie 
De gemeente Breda heeft zich vanaf 2008 een zakelijkere houding aangemeten, wat de 
toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt voor ondernemers heeft verbeterd. De aanleiding 
hiervan was de Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020 (Gemeente Breda, 2008) en de 
samenwerking met de BOM. 
Naar aanleiding van deze structuurvisie heeft de gemeente Breda ook de communicatie ten aanzien 
van het beheer van bedrijventerreinen aangepast, op een manier dat de toegankelijkheid voor 
ondernemers is vergroot. 
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Aangezien eigenaren niet verenigd zijn, is de toegankelijkheid van deze actoren minimaal. Door het 
oprichten van de vereniging van eigenaren zal de toegankelijkheid van deze actoren vergroot 
worden. Daarbij zullen ze echter ook meer betrokken moeten worden en zal de gemeente Breda 
haar kennis moeten delen met eigenaren en eindgebruikers. 
 
De meeste verantwoordelijkheden op de bedrijventerreinenmarkt in Breda liggen in de handen van 
de gemeente Breda. Tot op heden zijn er nog geen veranderingen opgetreden in de verdeling van de 
verantwoordelijkheden, deze zullen echter wel in de toekomst komen. Onder meer een nieuwe 
parkmanagementstructuur en een beheerorganisatie moeten ervoor zorg dragen dat private 
partijen, als ondernemersverenigingen, meer verantwoordelijkheden krijgen. Laatstgenoemde is van 
belang om de verzakelijking tot een succes te maken. 

5.5 Discoursen 

Deze paragraaf staat in het teken van de discoursen van het beleidsarrangement in Breda. Om te 
beginnen zullen de twee begrippen, die onder deze dimensie geschaard worden, kort toegelicht 
worden en vervolgens zal ingegaan worden op de casus. 
Zoals in paragraaf 3.2.1 naar voren is gekomen, zijn zowel beleidsdiscoursen als beleidsprogramma’s 
te onderscheiden. Eerstgenoemde gaat in op de opvattingen en verhalen van de betrokken actoren, 
laatstgenoemde op de specifieke inhoud van beleidsnota’s en maatregelen (Leroy et al., 2003, p. 16). 
 
Beleidsdiscoursen 
Verzakelijking is als term in 2008 door de THB geïntroduceerd. De achterliggende gedachte, namelijk 
een grotere private betrokkenheid, is al langer een belangrijke gedachtegang binnen de  bedrijven-
terreinenmarkt, aangezien hier al veel over is geschreven (Van Dinteren en Van der Krabben, 2008; 
Konz en Van den Thillart, 2002; Louw et al., 2009; Needham en Louw, 2003; Nooijer, 2010).  
 
Zowel de gemeente Breda als de BOM hanteren sinds 2008 de term ‘verzakelijking’. Er werd binnen 
beide organisaties echter al langer gesproken over een grotere betrokkenheid van private partijen.  
Aangezien de BZW de gemeente Breda heeft gewezen op de pilot, maakt ook binnen deze 
organisatie de term ‘verzakelijking’ onderdeel uit van de opvattingen.  
Bij zowel Bedrijvenvereniging de Mark als de eindgebruikers en de eigenaren leefde de term 
‘verzakelijking’ echter niet.  
Bedrijvenvereniging de Mark is inmiddels op de hoogte van de pilot, maar anno 2012 is verzakelijking 
vaak nog onbekend bij eindgebruikers en eigenaren (S.D. Schrale, persoonlijke communicatie, 22 
mei, 2012).  
 
De pilot moest leiden tot vertrouwen en betrokkenheid van actoren (Ministerie van VROM, 2010, p. 
33), hieraan heeft de pilot in Breda niet voldaan; aangezien eindgebruikers en eigenaren nog niet 
vertrouwd zijn met verzakelijking. De pilot heeft in Breda echter wel gezorgd voor een aanzet tot een 
discussie over verzakelijking. 
 
Uit de analyse van de beleidsdiscoursen is gebleken dat verzakelijking een term is die voornamelijk 
door beleidsmakers gehanteerd wordt, in deze casus de gemeente Breda en de BOM. Bij de 
gebruikers en eigenaren op bedrijventerreinen leeft de term niet, aangezien ze maar zijdelings zijn 
betrokken bij de pilot. Ook hier wordt duidelijk dat de pilot in Breda voorbijgeschoten is aan het doel 
om het vertrouwen en betrokkenheid van actoren te realiseren. 
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Beleidsprogramma’s 
De Structuurvisie Breda 2020 (Gemeente Breda, 2007) dateert uit december 2007, en daarmee voor 
de uitgave van het advies van de THB. Zodoende gaat dit beleidsdocument niet in op verzakelijking.  
Hoewel de gemeente Breda in de ‘Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020’ (Gemeente Breda, 
2008) uit 2008 ingaat op de adviezen van de THB, wordt hier niet specifiek ingegaan op 
verzakelijking. Wel gaat het in op een grotere betrokkenheid van private partijen, de achterliggende 
gedachte van verzakelijking. 
In 2011 wordt voor het eerst de term ‘verzakelijking’ gebruikt in een beleidsdocument, namelijk in 
het projectvoorstel ‘We doen het zo’ (Rook, 2011), wat gaat over de procesaanpak van park-
management op bedrijventerreinen in de gemeente Breda.  
 
Uit de analyse van de beleidsprogramma’s kan worden opgemaakt dat de gemeente Breda al vanaf 
2008 actief bezig is met de achterliggende gedachte van verzakelijking.  De gemeente Breda is 
momenteel gezamenlijk met de BOM een rapportage aan het schrijven naar aanleiding van de pilot, 
waar verzakelijking in terug zal komen. 
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6. Casus Kranenmortel 2020 Deurne 
 
De herstructurering van bedrijventerrein Kranenmortel in de gemeente Deurne is 
de tweede en tevens laatste pilot die in dit onderzoek aan bod komt. In dit 
hoofdstuk staat de beantwoording van de tweede deelvraag centraal. Deze is als 
volgt geformuleerd: In welke mate vormen de vier dimensies van de 
beleidsarrangementenbenadering binnen het beleidsarrangement ‘verzakelijking 
van de bedrijventerreinenmarkt’  in Deurne een kans of barrière voor het doorbreken van de pad-
afhankelijkheid? De eerste paragraaf vormt de inleiding van de casus. Daaropvolgend worden in de 
paragrafen 6.2 tot en met 6.5 de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering in relatie 
tot de casus uiteengezet. De eerste drie dimensies worden beschreven aan de hand van de situatie in 
2008, de periode van 2009 tot en met 2011 en de situatie in 2012. Aan het eind van deze paragrafen 
zal afsluitend een conclusie gegeven worden. 

6.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt de casus in Deurne geïntroduceerd. Respectievelijk zal bedrijventerrein 
Kranenmortel beschreven worden, komen de doelstellingen van de pilot aan bod en wordt ingegaan 
op het bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Deurne. Het voorgaande zal uiteengezet worden, 
omdat hierdoor achtergrondinformatie wordt gegeven, waardoor de casus in perspectief kan worden 
geplaatst. 

6.1.1 Bedrijventerrein Kranenmortel 

Bedrijventerrein Kranenmortel is gelegen in de gemeente Deurne en ligt ten zuidoosten van de kern, 
grenzend aan het spoor, zie figuur 6.1. Kranenmortel is vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw 
ontwikkeld en daarmee één van de oudste bedrijventerreinen in Deurne. Met zijn 54,5 hectare is het 
tevens het bedrijventerrein met de grootste oppervlakte in de gemeente. Anno 2012 is op 
Kranenmortel voornamelijk grootschalige industriële bedrijvigheid gevestigd. Uit onderzoek van 
adviesbureau BRO is gebleken dat er in toenemende mate sprake is van leegstand op Kranenmortel. 
Door het vertrek van enkele grootschalige bedrijventerreinen stond in december 2010 een groot deel 
van het bedrijfsonroerend goed leeg. In de praktijk is gebleken dat dezelfde type bedrijven zich niet 
wil vestigen op het bedrijventerrein, om deze reden worden enkele panden tijdelijk verhuurd (BRO, 
2011, p.15). 
 
Figuur 6.1 

 
Bron: Google Maps (2012). Retrieved form http://maps.google.nl 
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6.1.2 Pilot 

Middels de pilot ‘Kranenmortel - 2020 Deurne’ moet bedrijventerrein Kranenmortel toekomst-
bestendig worden gemaakt. Het bedrijventerrein is onderhevig aan veroudering en kent een aantal 
knelpunten die voornamelijk te maken hebben met parkeren en (verkeers)veiligheid. Daarnaast is er 
ook sprake van grootschalige leegstand, wat eveneens een knelpunt vormt. De herstructurering 
moet een impuls geven aan Kranenmortel, waardoor investeringsruimte kan ontstaan. Hierdoor 
wordt het interessant voor private partijen om te investeren in Kranenmortel. Op deze wijze kan 
kwaliteit op lange termijn beter gegarandeerd worden. Om een succesvolle herstructurering van 
Kranenmortel met private betrokkenheid te bewerkstelligen, is een aantal meetbare doelen gesteld 
(Nicis, n.d.³). Deze doelen moeten leiden tot verzakelijking en zijn als volgt geformuleerd: 
 

- De ontwikkeling van een model voor de waardebepaling van Kranenmortel. De grondslag van 
het model is dat het algemeen bruikbaar is voor de waardering van een bedrijventerrein; 

- Een randvoorwaardentoets uitvoeren. Het is mogelijk dat uit de waardebepaling een aantal 
randvoorwaarden naar voren komt waaraan moet worden voldaan om effectief de waarde-
ontwikkeling op Kranenmortel te benutten. Door de uitvoering van deze toets wordt inzicht 
verkregen in de bruikbaarheid van het waarderingsmodel; 

- De mogelijke financieringsvormen en -partners voor Kranenmortel inzichtelijk maken. 
Daarnaast keuzes maken en overeenkomsten sluiten met belangrijke actoren aangaande 
financiering en investeringen; 

- Het sluiten van een samenwerkings- en participatieovereenkomst met betrokken actoren; 
- Het schrijven van een herstructureringsplan voor Kranenmortel, gezamenlijk met betrokken 

actoren, waarin integraal alle (haalbare) ingrepen zijn vastgelegd. De ingrepen zijn 
onderworpen aan een financiële toetsing en de verantwoordelijkheid erover is verdeeld 
onder de betrokken actoren. 

6.1.3 Bedrijventerreinenbeleid gemeente Deurne 

Alvorens bedrijventerrein Kranenmortel was toegewezen als pilot ‘verzakelijking van de bedrijven-
terreinenmarkt’, was de gemeente Deurne in 2007 ook pilot gemeente in het hanteren van de 
Ruimteplanner. Bij deze methodiek, welke door adviesbureau BRO en de Kamer van Koophandel 
Brabant is ontwikkeld, staan de behoeften van individuele ondernemers centraal. De Ruimteplanner 
bevat elementen die ook in het advies van de THB naar voren zijn gekomen, mede hierdoor kan 
gesteld worden dat de gemeente Deurne al in 2007 op weg was naar een aanpassing van het 
bedrijventerreinenbeleid. Naar aanleiding van de samenwerking tussen de gemeente Deurne en het 
lokale bedrijfsleven is in oktober 2009 de Ontwikkelingsvisie Bedrijventerreinen vastgesteld. De 
uitvoering van de beleidsuitgangspunten die in het laatstgenoemde document zijn uiteengezet, vond 
nog onvoldoende gestructureerd en integraal plaats en daarom is in januari 2011 het Integraal 
Actieprogramma Bedrijventerreinen (IAB) (BRO, 2011) uitgebracht. Het IAB is los van de pilot 
‘verzakelijking van de bedrijventerreinmarkt’ gepubliceerd en is een product van de werkgroep 
Bedrijventerreinen. De samenstelling van deze werkgroep zal in de volgende paragraaf uiteengezet 
worden. 
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6.2 Actoren 

In deze paragraaf komen de actoren aan bod die in de periode van 2008 tot en met 2012 een rol 
hebben gespeeld bij de herstructurering van bedrijventerreinen in Deurne. Om te beginnen zullen de 
actoren uiteengezet worden die in 2008 onderdeel uitmaakten van de bedrijventerreinenmarkt in 
Deurne. Daaropvolgend zal hun rol door de jaren heen toegelicht worden, zodat inzicht verkregen 
wordt in de veranderingen. Per actor zal hun rol geïllustreerd worden en zal worden belicht of zij een 
coalitie hebben gevormd. 
De actoren die in dit hoofdstuk aan bod zullen komen, zijn in figuur 6.2 op alfabetische volgorde 
inzichtelijk gemaakt. 
 
Figuur 6.2 

Actor Afkorting 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM/BHB 

Deurne’s Industrieel Contact DIC 

Dynamisch Ondernemen Deurne DOD 

Eigenaren - 

Eindgebruikers - 

Gemeente Deurne - 

Inno-Experts - 

Kamer van Koophandel KvK 

Ondernemersvereniging Deurne OVD 

Parkmanagement Peelland PMP 

Werkgroep Veiligheid - 

 
2008 
De gemeente Deurne is de actor met de grootste rol op de bedrijventerreinenmarkt in Deurne. Er zal 
daarom gestart worden met een beknopte beschrijving van de organisatie van de gemeente. 
Vervolgens zullen de andere actoren beschreven worden vanuit het perspectief van de gemeente 
Deurne. 
 
Zowel de afdeling Economie als de afdeling Openbare ruimte en eigendommen zijn binnen de 
gemeente betrokken bij de herstructurering van bedrijventerreinen. Eerstgenoemde neemt bij 
dergelijke projecten de leiding, laatstgenoemde zorgt onder meer voor relevante informatie. 
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) was al voordat de gemeente Deurne deelnam aan 
de Ruimteplanner betrokken bij de herstructurering van bedrijventerreinen in Deurne. Aangezien 
beide organisaties dezelfde doelstelling hebben ten aanzien van de herstructurering van bedrijven-
terreinen, kan deze samenwerking gezien worden als een coalitie. Deze coalitie is gevormd vanuit 
een institutioneel oogpunt, omdat de BOM in haar rol als regionaal uitvoeringsbedrijf samenwerkt 
met gemeenten en vice versa.  
Beide actoren nemen ook zitting in de werkgroep Bedrijventerreinen, welke voortkomt uit de 
werkgroep die zich tot oktober 2009 heeft beziggehouden met de Ruimteplanner (DOD, 2008). De 
werkgroep Bedrijventerreinen maakt onderdeel uit van Dynamisch Ondernemen Deurne (DOD), 
welke zich inzet voor ondernemers.  
DOD bestaat uit een stuurgroep, in de vorm van het bestuur, welke een afvaardiging kent van de 
gemeente Deurne, Ondernemersvereniging Deurn (OVD) en Deurnes Industrieel Contact (DIC) (DOD, 
2008). Daarnaast bestaan er binnen DOD een aantal werkgroepen, waarvan de werkgroep Bedrijven-
terreinen voor dit onderzoek het meest relevant is. 
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Naast de gemeente Deurne en de BOM maken ook OVD, DIC, de werkgroep Veiligheid, Park-
management Peelland (PMP) en de Kamer van Koophandel onderdeel uit van de werkgroep 
Bedrijventerreinen (BRO, 2011, p. 7). Deze werkgroep heeft, in samenwerking met BRO, het eerder 
aangehaalde Integraal actieprogramma bedrijventerreinen (BRO, 2011) opgesteld. Daarnaast houdt 
de werkgroep zich bezig met het structureel vastleggen van de conditie van bedrijventerreinen en de 
wensen van ondernemers in Deurne. Door in het voorgaande inzicht in te krijgen kan sneller worden 
overgegaan tot concrete maatregelen (DOD, 2008). 
De actoren die deel uitmaken van de werkgroep en de stuurgroep hebben samen een coalitie 
gevormd om gezamenlijk beleid te vormen ten aanzien van bedrijventerreinen in Deurne. Aan deze 
coalitie liggen strategische factoren ten grondslag, aangezien ze gezamenlijk in grotere mate de 
bedrijventerreinenmarkt in Deurne kunnen beïnvloeden.  
 
2009-2011 
In de zomer van 2010 heeft de BOM de gemeente Deurne gewezen op de mogelijkheid om 
bedrijventerrein Kranenmortel in te schrijven als pilot ‘verzakelijking van de bedrijventerreinen-
markt’. Voorafgaand aan de mogelijkheid tot inschrijving als pilot hadden zich namelijk verschillende 
ondernemers op bedrijventerrein Kranenmortel bij de BOM gemeld met herstructureringsplannen, 
de BOM zag de pilot als een grote mogelijkheid om aan deze wensen te voldoen. Voorgaande maakt 
duidelijk dat de BOM een grote invloed heeft in de gemeente Deurne.   
 
De gemeente Deurne heeft in het kader van de pilot met de BOM en een zestal ondernemers op 15 
september 2010 een intentieverklaring ondertekend waarin zij verklaren om zich gezamenlijk in te 
zetten voor de verzakelijking en herstructurering van Kranenmortel. Deze partijen vormden 
gezamenlijk de projectgroep, welke de kaders van de pilot heeft bepaald. Deze zes partijen 
bestonden uit een vijftal ondernemers die gevestigd zijn op Kranenmortel en één ontwikkelaar met 
eigendom op Kranenmortel, die het doel heeft om te ontwikkelen. Daarnaast was er ook een 
ontwikkelende belegger betrokken om advies te geven. Om verschillende redenen is laatstgenoemde 
in een vroeg stadium afgehaakt en zal daarom in het verloop van het onderzoek niet betrokken 
worden.  
De BOM was, gezien hun onafhankelijke rol, projectleider van de projectgroep. Aangezien de 
betrokken partijen dezelfde opvattingen over verzakelijking en de inzet van financiële middelen en 
personeel delen, kan gesproken worden over een coalitie. Deze coalitie is een gevolg van de pilot en 
is gevormd vanuit strategisch oogpunt, namelijk om gezamenlijk de herstructurering van bedrijven-
terrein Kranenmortel vorm te geven door het toepassen van verzakelijking.  
 
De gemeente Deurne heeft voor de ondertekening van de intentieverklaring de pilot ingediend bij de 
provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft in september 2010 een drietal pilots 
ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, welke op 2 december 2010 heeft bekend-
gemaakt dat de pilots in Deurne en Breda werden gehonoreerd (Gemeente Deurne, 2011). 
 
In het kader van de pilot heeft Inno-Experts met ondernemers op Kranenmortel gesproken, zij is 
enkele maanden na de start van de pilot door de BOM erbij betrokken. In eerste instantie waren er 
door Inno-Experts vijftien bedrijven geselecteerd die deel uit zouden gaan maken van de pilot. 
Een selectie heeft ervoor gezorgd dat deze bedrijven verschillende wensen hadden, zodat er een 
goed beeld gecreëerd kon worden. Gezien de tijdsdruk zijn vervolgens vijf bedrijven geheel 
onderzocht in de vorm van een bedrijfsscan. Laatstgenoemde houdt in dat binnen een bedrijf 
werknemers van alle lagen zijn gesproken en dat cijfers over de bedrijfsvoering zijn onderzocht.  
Aan de hand hiervan is vervolgens per bedrijf een tweetal toekomstscenario’s ontwikkeld (M. 
Kursten, persoonlijke communicatie, 21 mei 2012). Naar aanleiding van deze bedrijfsscan heeft Inno-
Experts aanbevelingen gedaan over hoe de bedrijven hun bedrijfsvoering konden verbeteren.  
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Daarnaast heeft zij ondernemers aan elkaar gekoppeld, zodat deze op de hoogte waren van elkaars 
plannen. Zo zijn bijvoorbeeld een bedrijf die wilde uitbreiden en een bedrijf die wilde verhuizen aan 
elkaar gekoppeld omdat hun plannen complementair aan elkaar waren.  
 
In het kader van de pilot zijn, vanwege het gebrek aan tijd, slechts een beperkt aantal ondernemers 
betrokken. De ondernemers die wel betrokken zijn, zijn bewust gemaakt van de mogelijkheden die zij 
hebben om als bedrijf te groeien. In deze zin heeft de bedrijfsscan op kleine schaal een toegevoegde 
waarde gehad in het proces van verzakelijking. 
Gedurende de looptijd van de pilot is langs DOD gewerkt, aangezien niet alle partijen een rol hadden 
in de pilot (E. den Boer, persoonlijke communicatie, 3 mei, 2012). Daarbij is ook gebleken dat het 
bedrijfsleven nog voornamelijk op zichzelf gericht is, wat de samenwerking niet ten goede komt. Het 
is van belang dat de ondernemers elkaars vertrouwen winnen, om zo onderlinge samenwerking 
mogelijk te maken. 
 
2012 
De gemeente Deurne erkent dat haar rol zal veranderen na afloop van de pilot, aangezien hierdoor 
nieuwe inzichten verkregen zijn (E. den Boer, persoonlijke communicatie, 3 mei, 2012). Hierop zal 
verder worden ingegaan in de volgende paragrafen.  
 
In het kader van de verzakelijking wil de BOM in de toekomst een samenwerking aangaan met 
beleggers of andere financiële instellingen, aangezien er een zekere kapitaalbehoefte is (J. Gielen, 
persoonlijke communicatie, 24 april, 2012). Een dergelijke samenwerking zou ervoor kunnen zorgen 
dat er voldoende financiën zijn om op grotere schaal private middelen te investeren in Kranenmortel, 
wat past in  de verzakelijkingsaanpak. 
 
Ook in de toekomst zal er geen grote rol weggelegd zijn voor projectontwikkelaars op Kranenmortel, 
aangezien zij gericht zijn op de korte termijn. Zij hebben als doel om bedrijfspanden te ontwikkelen 
om deze vervolgens te verkopen aan eindgebruikers of eigenaren, waarna zij niet meer betrokken 
zijn. Het is bij verzakelijking juist de doelstelling om voornamelijk actoren voor een lange termijn te 
betrekken, aangezien hierdoor waardecreatie kan plaatsvinden. Deze waardecreatie kan plaats-
vinden omdat lange termijn actoren gedurende een lange periode bepaalde belangen blijven houden 
in het gebied, doordat zij bedrijfspanden en/of grond in bezit hebben. Hierdoor is het voor deze 
partijen interessant om te investeren. 
Een resultaat van de pilot is dat ondernemers beseffen dat ze geen eigenaar hoeven te zijn (J. Gielen, 
persoonlijke communicatie, 24 april, 2012). Wanneer ondernemers gaan huren, kunnen beleggers 
een grotere rol gaan krijgen, wat de verzakelijking ten goede zal komen. Laatstgenoemde zal echter 
niet van de één op de andere dag gebeuren, aangezien ondernemers graag zeggenschap willen over 
hun vastgoed (Van den Berg & Slotegraaf, 2011, p. 12).  
 
Conclusie 
De pilot heeft nog niet bijgedragen aan het doorbreken van de padafhankelijkheid op de bedrijven-
terreinenmarkt in Deurne. Vrijwel alle actoren hebben hun werkwijze nog niet merkbaar aangepast, 
waardoor de padafhankelijkheid nog niet is doorbroken. Desondanks is de pilot wel een aanzet 
geweest om, door middel van een vervolgaanpak, hiertoe te komen. De gemeente Deurne heeft 
nieuwe inzichten gekregen en zal deze, samen met de BOM en het bedrijfsleven, gaan vastleggen in 
een herstructureringsplan. 
 
In aanloop naar de pilot hebben de gemeente Deurne en de BOM en een zestal ondernemers, 
gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend. Daarnaast hebben deze partijen als projectgroep de 
kaders van de pilot vastgesteld. Een dergelijke coalitie van partijen kan vruchtbaar zijn om 
verzakelijking vorm te geven, mits ze een gezamenlijk doel hebben.  
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In Deurne is gebleken dat enkele partijen nog onvoldoende gericht zijn op het groter geheel en te 
veel gericht zijn op hun eigen bedrijf. 
 
Deurne kent op papier middels de Dynamisch Ondernemen Deurne een coalitie van zowel publieke 
als private partijen. In de praktijk is de slagkracht van deze samenwerking echter niet optimaal, wat 
tot uiting is gekomen gedurende de looptijd van de pilot. De private partijen zullen in grotere mate 
betrokken moeten worden. 
 
In het kader van de pilot is een bedrijfsscan uitgevoerd bij een aantal ondernemers. Hierdoor hebben 
zij inzicht gekregen over hoe ze hun huidige en toekomstige bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Naar 
aanleiding van deze bedrijfsscan zijn verschillende ondernemers aan elkaar gekoppeld, zodat ze 
mogelijk kunnen voldoen aan elkaars wensen. Op deze wijze kan schuifruimte ontstaan, wat 
bevorderlijk is voor de herstructurering van bedrijventerrein Kranenmortel. 

6.3 Hulpbronnen 

De actoren die in de voorgaande paragraaf zijn uiteengezet, hebben gedurende de periode van 2008 
tot en met 2012 verschillende hulpbronnen ingezet ter ondersteuning van hun beleid. In deze 
paragraaf zal worden ingegaan op de inzet van: geld, formele bevoegdheden, personeel en grond-
bezit. De inzet van deze hulpbronnen door de verschillende betrokken actoren zal toegelicht in deze 
paragraaf worden. Enkel de hulpbronnen die belangrijk zijn voor de beeldvorming van de casus zullen 
aan bod komen, deze zullen dus niet uitputtend zijn. 
 
2008 
De gemeente Deurne investeert op grote schaal in de herstructurering van bedrijventerreinen in haar 
gemeente. Naast de aankoop van kavels, investeert zij tevens in de openbare ruimte om hiermee 
investeringen van private partijen teweeg te brengen. 
Ook de BOM investeert in de herstructurering van bedrijventerreinen in de gemeente Deurne. Ze 
stelt per herstructureringsproject een vast budget beschikbaar, en is daarnaast verantwoordelijk 
voor het proces. 
 
In haar rol als gemeente en als eigenaar van de openbare ruimte heeft de gemeente Deurne veel 
bevoegdheden inzake bedrijventerreinen, welke zij ook inzet.  
De BOM heeft, als regionaal ontwikkelingsbedrijf, bevoegdheden bij de herstructureringsprojecten 
die zij uitvoert. Wanneer zij grond in eigendom heeft, oefent zij hierop bevoegdheden uit. 
In het kader van de herstructurering hebben de andere betrokken actoren in mindere mate bevoegd-
heden, waardoor hun rol ook kleiner is. 
 
Zowel binnen de afdeling Economie als de afdeling Openbare ruimte en eigendommen van de 
gemeente Deurne is personeel betrokken bij de herstructurering van bedrijventerreinen. 
De BOM is zoals gesteld bij herstructureringsprojecten waar zij bij betrokken is verantwoordelijk voor 
het proces. Om het proces in goede banen te leiden zet zij zowel een procesmanager als een 
investmentmanager in. 
 
De gemeente Deurne hanteerde in 2008 een actieve grondpolitiek en zij investeerde in de herstruc-
turering van bedrijventerreinen, wat onder meer tot uiting is gekomen in de aankoop van een kavel 
op bedrijventerrein Kranenmortel. Naast deze kavel is de gemeente Deurne ook eigenaar van de 
openbare ruimte op bedrijventerrein Kranenmortel.  
Door het verwerven van private kavels en deze te herstructureren bereikt de BOM haar doelstelling, 
namelijk het de herstructurering van 1.795 hectare tot en met 2015. 
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2009-2011 
In het kader van de pilot hebben de partijen die deel uitmaken van de projectgroep: de gemeente 
Deurne, de BOM en een zestal private partijen, in 2011 in totaal ruim 120.000,- euro vrijgemaakt 
voor proces- en communicatiekosten gedurende de pilot. Daarnaast heeft het Rijk een bedrag van 
100.000,- euro vrijgemaakt voor de pilot, wat betekent dat in totaal ruim 220.000,- euro beschikbaar 
was (Van den Berg & Slotegraaf, 2011, p. 12).  
 
Om de herstructureringsplannen in haar gemeente aanvullend financieel te ondersteunen, heeft de 
gemeente Deurne, in samenwerking met de BOM en de BHB, in april 2010 het lokaal herstruc-
tureringsfonds Deurne (LHFD) opgericht (Van den Berg & Slotegraaf, 2011, p. 5). In dit fonds hebben 
zowel de BOM, in combinatie met de BHB, als de gemeente Deurne € 2,5 miljoen geïnvesteerd voor 
de herstructurering van bedrijventerreinen. Door de samenwerking met een regionaal ontwikkelings-
bedrijf als de BOM kan de oprichting van het LHFD gezien worden als een ontwikkeling die past in de 
verzakelijkingsgedachte.  
 
De gemeente Deurne heeft in 2009 de ‘Structuurvisie bedrijventerreinen’ (BRO, 2009) vastgesteld, 
waarin op basis van de Wet ruimtelijke ordening wordt beschreven welke bevoegdheden zij heeft en 
welke juridische, financiële en procesinstrumenten zij daarvoor ter beschikking heeft. Zij gaat hierin 
uit van een actieve houding inzake de herstructurering van bedrijventerreinen. 
De actoren die deel uitmaken van de werkgroep Bedrijventerreinen, welke onderdeel is van 
Dynamisch Ondernemen Deurne, hadden de onder meer de bevoegdheid om het Integraal Actie-
programma Bedrijventerreinen op te stellen. 
Ook hadden de actoren die onderdeel zijn van de projectgroep, na het ondertekenen van de 
intentieverklaring, bevoegdheden inzake de verzakelijking van Kranenmortel.  
 
Gedurende de pilot hebben zowel de gemeente Deurne, de BOM, als de private partijen die deel 
uitmaken van de projectgroep, personeel beschikbaar gesteld ten dienste van de pilot. Daarnaast is 
een deel van het bedrag dat voorgaande actoren hebben vrijgemaakt, ingezet om specialistische 
kennis in te huren, zoals: juristen, fiscalisten en financieel adviseurs. 
De ondernemers die in het kader van de pilot met Inno-Experts hebben gesproken, hebben ook 
personeel ingezet. Zij hebben namelijk op eigen initiatief onderzoek verricht naar hun eigen cijfers en 
hebben tijd vrijgemaakt voor de gesprekken. 
 
De gemeente Deurne heeft haar grondbezit in de periode van 2009 tot en met 2011 niet uitgebreid. 
Daarnaast heeft zij haar eigendom op Kranenmortel ook niet verkocht, wat betekent dat haar bezit 
onveranderd is gebleven in deze periode.  
Ook de BOM heeft een kavel in haar bezit, welke ondersteunende geworden is aan de pilot (J. Gielen, 
persoonlijke communicatie, 24 april, 2012). De BOM heeft, naar aanleiding van de pilot, niet het doel 
om de kavel uit te geven. In plaats daarvan zet zij deze grond in om schuifruimte te creëren, door 
deze te ruilen tegen vergelijkbare kavels.  
 
2012 
De gemeente Deurne is, mede naar aanleiding van de pilot, in grotere mate faciliterend  gaan 
handelen. Zij maakt dientengevolge minder budget vrij voor de herstructurering van bedrijven-
terreinen in haar gemeente dan voorheen, toen zij stimulerend handelde. 
De BOM heeft, naast de investering in de pilot, niet in grotere mate financiële middelen ingezet ten 
behoeve van de herstructurering van Kranenmortel. Het beschikbare budget is echter wel 
nadrukkelijker gelabeld aan het faciliteren van het resultaat van de pilot, het is specifiek ingezet om 
de verzakelijking vorm te geven. Zonder de pilot was het budget op andere onderdelen ingezet (J. 
Gielen, persoonlijke communicatie, 24 april, 2012). Hierbij valt te denken aan het aankopen van 
kavels en de herstructurering hiervan. 
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Ondernemers hebben veelal een inefficiënt bedrijfsproces, wat inhoudt dat hun huisvesting en 
personeel niet optimaal worden ingezet. In Deurne gaat hierdoor veel geld verloren. Het voorgaande 
is een verborgen probleem, aangezien deze kosten niet duidelijk waarneembaar zijn. Ondernemers 
kunnen door hun bedrijfsproces efficiënter in te richten veel geld besparen (M. Kursten, persoonlijke 
communicatie, 21 mei, 2012).  
De aanbeveling van Inno-Experts aan ondernemers, naar aanleiding van de pilot, is om te investeren 
om vervolgens te kunnen groeien. Hierdoor kan investeringsruimte gevonden worden welke ingezet 
kan worden voor de herstructurering (M. Kursten, persoonlijke communicatie, 21 mei, 2012). Ook de 
gemeente Deurne heeft naar aanleiding van de pilot het voorgaande inzicht gekregen. 
 
De gemeente Deurne is naar aanleiding van de pilot tot inkeer gekomen over haar bedrijven-
terreinenbeleid. Zij wil haar rol verkleinen, waardoor uiteindelijk haar bevoegdheden zullen 
afnemen. Tot op heden hebben er geen grootschalige wijzigingen plaatsgevonden in de inzet van 
bevoegdheden, in het kader van verzakelijking zal hier echter wel naar toe moeten worden gewerkt. 
Met name private partijen als ondernemersverenigingen zullen meer bevoegdheden moeten krijgen, 
om op deze wijze de private betrokkenheid te kunnen vergroten. 
 
Er zal binnen de gemeente Deurne personele capaciteit beschikbaar worden gesteld om de 
vervolgaanpak van de pilot vorm te geven. Momenteel wordt door de gemeente Deurne, in 
samenwerking met de BOM en het bedrijfsleven, het herstructureringsplan geschreven.  
Ondernemers zullen zich ook moeten gaan inzetten om de herstructurering door te zetten, zij zullen 
zich meer moeten richten op de efficiëntie van hun bedrijfsproces. 
 
Een gedachte die de pilot heeft versterkt is dat de herstructurering van een bedrijventerrein niet 
moet geschieden vanuit investeringen in de openbare ruimte, maar vanuit het bedrijfsleven (M. 
Kursten, persoonlijke communicatie, 21 mei, 2012). Het gaat erom dat bedrijven zelf investeren, dan 
kan de herstructurering gerealiseerd worden zonder de financiële investering van publieke partijen. 
De pilot heeft er dan ook voor gezorgd dat zowel de gemeente Deurne als de BOM in hebben gezien 
dat het hebben van een grondpositie niet noodzakelijk is om een herstructurering mogelijk te maken. 
De gemeente Deurne zal door het inzien van laatstgenoemde geen nieuwe kavels meer aankopen om 
vervolgens uit te geven. 
 
Conclusie 
De gemeente Deurne heeft in het verleden op grote schaal geïnvesteerd om de bedrijventerreinen-
markt te stimuleren. Mede door de resultaten van de pilot is zij echter hierover tot inkeer gekomen 
en zij zal minder gaan investeren in bedrijventerreinen in haar gemeente.  
Het is in het kader van de verzakelijking voornamelijk het doel dat ondernemers gaan investeren, 
aangezien herstructurering vormgegeven moet worden vanuit het bedrijfsleven. Naar aanleiding van 
de pilot is gebleken dat de ondernemers de intentie hebben om te investeren, uit de vervolgaanpak 
zal naar voren moeten komen of deze investeringen ook daadwerkelijk zullen worden gedaan. 
De kans van de pilot is, dat de ondernemers die tot nu toe niet mee hebben geparticipeerd, inzicht 
geven in hun wensen en ook zullen investeren (J. Gielen, persoonlijke communicatie, 24 april, 2012). 
 
Ook na afloop van de pilot wil de gemeente Deurne eigenaar blijven van de openbare ruimte op 
bedrijventerreinen, in deze zin zullen haar bevoegdheden niet afnemen. Uit de vervolgaanpak zal 
naar voren moeten komen in hoeverre de bevoegdheden van de betrokken actoren zullen 
toenemen, dan wel afnemen. 
 
In het kader van de verzakelijking is het van belang dat zowel de gemeente Deurne als de BOM 
personele capaciteit vrij blijft maken om de herstructurering van bedrijventerreinen te faciliteren. 
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Daarnaast zullen voornamelijk private partijen personeel moeten inzetten voor de herstructurering, 
aangezien de nadruk komt te liggen op private betrokkenheid. 
 
Ondernemers richten zich tot op heden niet zozeer op de efficiëntie van hun huisvesting. Een kans 
van de verzakelijking is dat ondernemers inzien dat er nog veel gewonnen kan worden op dit gebied. 
Daarnaast biedt de vervolgaanpak  kansen op het moment dat ondernemers onderling met elkaar in 
contact komen en kunnen voldoen aan elkaars wensen. Om een succesvolle herstructurering te 
realiseren, zal er namelijk schuifruimte gecreëerd moeten worden. Aangezien de gemeente Deurne, 
en in mindere mate de BOM, geen kavels meer zullen aankopen, zijn de ondernemers aan zet.  

6.4 Spelregels 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de spelregels binnen de casus in Deurne, welke worden 
onderverdeeld in een tweetal begrippen. Ten eerste zal de toegankelijkheid van de bedrijven-
terreinenmarkt uiteengezet worden in paragraaf 6.4.1, daaropvolgend zullen in paragraaf 6.4.2 de 
verantwoordelijkheden van de actoren toegelicht worden. 

6.4.1 Toegankelijkheid 

2008 
De gemeente Deurne hanteerde in 2008 een actieve grondpolitiek, zij kocht grond aan en daarbij gaf 
zij kavels uit op nieuwe bedrijventerreinen. Daarnaast was zij ook actief op de markt voor kavels op 
bestaande bedrijventerreinen, getuige de aankoop van een kavel op Kranenmortel in 2008. Hierdoor 
beïnvloedde zij de toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt, aangezien zij zich mengde in de 
markt voor kavels op bestaande bedrijventerreinen. De gemeente Deurne heeft deze aankoop echter 
op aanraden van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gedaan, wat betekent dat een inmenging 
van de gemeente blijkbaar wenselijk was.  Normaliter zijn kavels op een bestaand bedrijventerrein in 
handen van private partijen, in dat geval heeft de gemeente hier geen grote rol. Door deze rol van de 
gemeente Deurne is in zekere zin de toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt voor 
ontwikkelaars en beleggers beperkt.  
Deze beperkte toegankelijkheid komt daarnaast mede door het gegeven dat de grond op bedrijven-
terreinen in grote mate versnipperd was en er vrijwel niet gehuurd werd. Laatstgenoemde houdt in 
dat veel bedrijfspanden in eigendom zijn van ondernemers en dat hierdoor beleggers geen rol 
spelen. Daarnaast is het vastgoed op bedrijventerrein Kranenmortel veelal heterogeen, waardoor het 
enkel specifiek bruikbaar is voor het bedrijf wat er gevestigd is. Hierdoor is het moeilijk om een 
nieuwe eigenaar te vinden wanneer de huidige eigenaar vertrekt, en is het eveneens moeilijk om 
waardecreatie te realiseren. 
 
Ondernemers konden ten aanzien van nieuwe plannen van de gemeente Deurne hun mening uiten 
door middel van klankbordgroepen. De daadwerkelijke invloed die zij hierdoor konden uitoefenen 
was echter beperkt, wat de toegankelijkheid niet ten goede kwam. 
 
De ondernemers die op bedrijventerreinen zijn gevestigd, zijn veelal enkel gericht op hun eigen 
bedrijfsproces en niet zozeer op de efficiëntie daarvan. Doordat ze daarnaast geen inzicht hebben in 
de wensen van andere ondernemers ten aanzien van verhuizingen of uitbreidingen, is in deze zin de 
toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt voor deze actoren beperkt. 
 
2009-2011 
In eerste instantie zaten er in Deurne voornamelijk korte termijn actoren aan tafel, waaronder een 
ontwikkelaar en ondernemers die van hun kavel af moesten. Deze partijen zijn niet geschikt om een 
herstructurering vorm te geven, aangezien ze geen lange termijn betrokkenheid als doel hebben. 
Naarmate de pilot vorderde, zijn meer lange termijn actoren betrokken. 
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Door de verzakelijkingsgedachte die in de pilot naar voren is gekomen is de gemeente Deurne meer 
waarde gaan hechten aan de klankbordgroepen (J. Gielen, persoonlijke communicatie, 24 april, 
2012). Deze bestaan onder meer uit ondernemers en hebben een grotere invloed gekregen op de 
besluitvorming. Hierdoor kan gesteld worden dat de bedrijventerreinenmarkt in Deurne door de pilot 
toegankelijker is geworden voor private partijen, omdat ze in grotere mate invloed kunnen 
uitoefenen op het beleid van de gemeente. 
 
De ondernemers die gedurende de pilot door Inno-Experts zijn geïnterviewd, zijn naar aanleiding 
daarvan onderling met elkaar in gesprek geraakt over de toekomst van hun bedrijf. Hierbij heeft 
Inno-Experts een belangrijke rol gespeeld, namelijk door het aan elkaar koppelen van deze onder-
nemers. Deze ondernemers zullen toegankelijkheid ervaren, aangezien zij invloed hebben kunnen 
uitoefenen op het verloop van het proces. Er is echter tevens een groot aantal ondernemers welke 
niet zijn betrokken en zij zullen voornamelijk geslotenheid ervaren. Zij hebben niet het proces van de 
pilot doorlopen en daardoor hebben zij geen invloed kunnen uitoefenen. 
 
2012 
De gemeente Deurne zal eigenaar blijven van de openbare ruimte op bedrijventerreinen in haar 
gemeente, al zal zij hierin in minder mate in gaan investeren. Daarnaast zal de gemeente Deurne, 
mede naar aanleiding van de resultaten van de pilot, in de toekomst geen nieuwe kavels meer 
uitgeven of bestaande kavels aankopen, wat de toegankelijkheid ten goede komt omdat de 
gemeente de markt niet meer verstoord. Daarnaast sluit het aan bij de verzakelijkingsgedachte, 
aangezien hierdoor een grotere private betrokkenheid gerealiseerd kan worden. 
 
Door de gekozen werkwijze, welke een gevolg is van de pilot, worden ontwikkelaars min of meer 
buitenspel gezet. Ondernemers worden namelijk gestimuleerd om zelf plannen  te ontwikkelen en uit 
te voeren. Hierdoor wordt de tussenliggende schakel, de ontwikkelaar, overgeslagen. Aangezien 
ontwikkelaars vaak een korte termijn betrokkenheid hebben, is de betrokkenheid van deze actor 
geen noodzakelijke voorwaarde voor verzakelijking en niet zozeer een groot gemis.  
Echter, gezien het feit dat het overgrote deel van de bedrijfspanden op Kranenmortel heterogeen is 
en in eigendom is van ondernemers, en dus niet wordt gehuurd, is ook de rol van beleggers 
minimaal. Beleggers zijn voor de lange termijn betrokken en het deelnemen van deze actor zou een 
verrijking zijn voor de verzakelijking. 
Als bedrijfspanden homogener worden gebouwd kunnen ook ontwikkelaars en beleggers profijt 
hebben van de verzakelijkingsaanpak (J. Gielen, persoonlijke communicatie, 24 april 2012). 
 
Verzakelijking vraagt om een andere vorm van planvorming, wat zich onder meer uit in het steden-
bouwkundig plan en het bestemmingsplan. Deze zullen flexibeler vorm gegeven worden, aangezien 
beter ingespeeld moet kunnen worden op de wensen van ondernemers. Op deze manier kunnen 
ondernemers beter gefaciliteerd worden door de gemeente, wat een grotere private betrokkenheid 
mogelijk maakt. 
 
De gemeente Deurne zal nadrukkelijker ondernemers die zich aanmelden met herstructurerings-
initiatieven faciliteren door ondersteuning te verlenen op het gebied van vergunningen en 
voorschriften, waarmee voor deze actoren de toegankelijkheid wordt vergroot. Hierdoor wordt 
mogelijk wel een barrière opgeworpen voor actoren die nog niet klaar zijn om te participeren en zich 
dus nog niet zullen melden bij de gemeente (J. Gielen, persoonlijke communicatie, 24 april, 2012).  
Mogelijk kunnen de actoren die gedurende de pilot niet zijn betrokken, in het vervolgtraject worden 
betrokken. Het succes van verzakelijking hangt namelijk af van de betrokkenheid van private actoren.  
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In de toekomst kan een rol weggelegd zijn voor een onafhankelijke partij die ondernemers bij elkaar 
kan brengen, aangezien ze veelal niet op de hoogte zijn van elkaars wensen en behoeften. Hierbij kan 
gedacht worden aan een gebiedsregisseur, welke vraag en aanbod inventariseert om zo hier tussen 
koppelingen in aan te brengen. Op deze wijze kan een herstructurering op gang kan worden 
gebracht, aangezien hierdoor schuifruimte kan ontstaan.  

6.4.2 Verantwoordelijkheden 

2008 
De gemeente Deurne heeft in 2008 met de meeste verantwoordelijkheden op bedrijventerreinen in 
haar gemeente. Ze is allereerst verantwoordelijk voor het behoud van de werkgelegenheid en het 
bedrijventerreinenbeleid. Daarnaast is  ze verantwoordelijk voor het creëren van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor lokale ondernemers. Laatstgenoemde wil ze realiseren door voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden te bieden, kwaliteitsverbetering na te streven en financieel te onder-
steunen en de veiligheid te verbeteren. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte en ziet ze het haar verantwoordelijkheid om financiële middelen, 
projectmanagement en capaciteit beschikbaar stellen (BRO, 2011, p. 7-8). 
 
De BOM is daarentegen verantwoordelijk voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat 
in Noord-Brabant en daarmee ook in Deurne. Voorgaande wil zij bereiken door het beschikbaar 
stellen van middelen via de BHB en het ondersteunen van herstructureringsprojecten in de vorm van 
procesmanagement. 
De twee ondernemersverenigingen, DIC en OVD, alsmede de Kamer van Koophandel, behartigen de 
belangen van de ondernemers in Deurne. 
Parkmanagement Peelland is verantwoordelijk voor parkmanagement. Binnen deze organisatie gaat 
het om de kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen, collectieve beveiliging en collectieve 
diensten. Daarnaast treedt zij eveneens op als belangenbehartiger van Deurnese ondernemers (BRO, 
2011, p. 14). 
 
2009-2011 
Gedurende de periode van 2009 tot en met 2011 is de gemeente Deurne, mede naar aanleiding van 
de pilot, tot de gedachte gekomen dat zij in kleinere mate verantwoordelijkheid zal nemen voor 
bedrijventerreinen in haar gemeente. Ze voelt zich minder verantwoordelijk voor het vinden van 
investeringsruimte door financiële investeringen in onder meer de openbare ruimte. Ze blijft 
desondanks wel eigenaar van de openbare ruimte op bedrijventerreinen. 
 
Gedurende de pilot heeft Inno-Experts de verantwoordelijkheid op zich genomen om bedrijven op 
Kranenmortel aan elkaar te koppelen, zodat schuifruimte kan ontstaan. Deze verantwoordelijkheid 
heeft zij enkel gedurende de pilot gekregen. 
 
De gemeente Deurne faciliteert parkmanagement, maar ze ziet parkmanagement ook als een taak 
van de ondernemers. Buiten de pilot om heeft de gemeente Deurne op enkele locaties vergaand het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte onder parkmanagement geschaard, inclusief 
bijbehorend budget. Tot op heden staan ondernemers op Kranenmortel nog niet open voor een 
vergaande vorm van parkmanagement. 
 
2012 
De gemeente Deurne zal haar verantwoordelijkheid voor het bedrijventerreinenbeleid en het 
behoud van de werkgelegenheid behouden. Ze zal echter meer gaan vragen van het bedrijfsleven en 
zal in mindere mate haar verantwoordelijkheid nemen door  middel van het investeren in bedrijven-
terreinen. 
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De herstructurering van bedrijventerreinen zal op regionale schaal moeten plaatsvinden, zoals in de 
derde strategische lijn in het advies van de THB naar voren komt. De gemeente Deurne is hiervoor 
samen met andere gemeenten en (private) partijen verantwoordelijk (E. den Boer, persoonlijke 
communicatie, 3 mei, 2012). 
 
De vervolgaanpak zal moeten uitwijzen of er grootschalige wijzigingen in de verantwoordelijkheden  
van de overige actoren zullen komen, aangezien dit tot op heden niet het geval is. De verzakelijking is 
geslaagd als de werkwijze van de pilot wordt doorgezet en er positieve resultaten worden geboekt.  
 
De pilot heeft tot gevolg dat een andere rol gevraagd werd van de BOM. Zij fungeerde namelijk als 
spreekbuis van marktpartijen naar de gemeente, in plaats van een spreekbuis namens de gemeente. 
Deze rol kan in de toekomst beter door een private partij op zich genomen worden, bijvoorbeeld een 
gebiedsregisseur (J. Gielen, persoonlijke communicatie, 24 april 2012). 
 
In plaats van vergaande parkmanagement zal een meer basaal traject ingezet worden met collectieve 
zaken. Hierbij kan gedacht worden aan beveiliging, het ophalen van vuilnis en het strooien bij 
gladheid. Uit het advies van de THB is naar voren gekomen dat parkmanagement de nieuwe 
standaard moet worden, maar dat het wel verschillende verschijningsvormen kent. Wanneer een 
vergaande vorm niet geschikt is voor Kranenmortel, kan een basaal traject voldoende zijn. 
 
Conclusie 
De gemeente Deurne heeft zich, onder meer naar aanleiding van de pilot, een meer faciliterende 
houding aangemeten ten aanzien van de herstructurering van bedrijventerreinen. Voorafgaand aan 
de pilot had zij een actieve houding, wat zich onder meer uitte in een actieve grondpolitiek. Doordat 
de gemeente ondernemers nadrukkelijk zal faciliteren, wordt de toegankelijkheid van de 
bedrijventerreinenmarkt voor deze actoren vergroot.  
In het kader van de pilot is een aantal bedrijven betrokken bij het proces, maar is ook nadrukkelijk 
een groot aantal bedrijven buiten beschouwing gelaten. Deze bedrijven zullen in de vervolgaanpak 
betrokken moeten worden, wil de bedrijventerreinenmarkt ook voor deze groep actoren toegankelijk 
zijn. 
Daarnaast zal ook de toegankelijkheid voor onder meer beleggers vergroot moeten worden, 
aangezien door hun lange termijn betrokkenheid de kans op een succesvolle herstructurering 
vergroot kan worden.  
De werkwijze die in de pilot naar voren is gekomen, heeft tot gevolg dat ontwikkelaars min of meer 
buitenspel worden gezet. Aangezien een ontwikkelaar een korte termijn actor is, is het ontbreken 
hiervan niet een groot gemis voor de verzakelijking. 
 
De openbare ruimte op bedrijventerreinen in Deurne zal in eigendom blijven van de gemeente 
Deurne en zal zij hiervoor haar verantwoordelijkheid nemen. Zij zal echter in minder mate de 
verantwoordelijkheid nemen om private partijen te bewegen tot herstructurering. De gemeente 
Deurne ziet het als een taak van eigenaren en eindgebruikers om in de toekomst de kwaliteit op 
bedrijventerreinen te waarborgen. 
De vervolgaanpak zal, naar aanleiding van het herstructureringsplan, moeten uitwijzen of er 
wijzigingen gaan plaatsvinden in de verantwoordelijkheden. 
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6.5 Discoursen  

In deze laatste paragraaf zal ingegaan worden op de discoursen behorende tot de casus in Deurne. 
Allereerst zal kort herhaald worden welke twee begrippen onder deze dimensie vallen en vervolgens 
zullen deze toegelicht worden in relatie tot de casus. In het theoretisch kader is in paragraaf 3.2.1 bij 
de uiteenzetting van discoursen het onderscheid gemaakt tussen de opvattingen en verhalen van de 
betrokken actoren, en de specifieke inhoud van beleidsnota’s en maatregelen, welke respectievelijk 
beleidsdiscoursen en beleidsprogramma’s worden genoemd (Leroy et al., 2003, p. 16).  
 
Beleidsdiscoursen 
De term ‘verzakelijking’ is door de THB in 2008 geïntroduceerd. Binnen de gemeente Deurne werd de 
term voor het eerst gehanteerd bij de inschrijving van de pilot (E. den Boer, persoonlijke 
communicatie, 3 mei, 2012). Desondanks werd al in een eerder traject nagedacht over een grotere 
private betrokkenheid bij de herstructurering van bedrijventerreinen. 
De BOM had ook al voor 2008 de doelstelling om private partijen te betrekken bij herstructurering en 
hanteert verzakelijking sinds de introductie van de term. De pilot heeft binnen de BOM echter wel de 
achterliggende gedachte van verzakelijking versterkt. 
Verzakelijking leeft vooralsnog niet bij alle ondernemers op Kranenmortel (M. Kursten, persoonlijke 
communicatie, 21 mei, 2012). De pilot heeft weliswaar gezorgd dat de ondernemers bekend zijn 
geworden met de term, maar verzakelijking maakt nog geen deel uit van hun beleidsdiscoursen.  
 
Uit de analyse van de beleidsdiscoursen kan worden opgemaakt dat verzakelijking tot op heden niet 
een groot onderdeel uitmaakt van de opvattingen en verhalen van de private partijen. De 
vervolgaanpak moet uitwijzen of verzakelijking op de lange termijn een deel kan gaan uitmaken van 
het denkbeeld van actoren. Hierbij is het van belang dat doorgepakt wordt en dat via resultaten kan 
worden aangetoond dat verzakelijking een oplossing voor de huidige problematiek kan zijn. 
 
Beleidsprogramma’s 
De gemeente Deurne is tot op heden in publiekelijke beleidsdocumenten nog niet ingegaan op 
verzakelijking. In april 2009 heeft de gemeente Deurne de Structuurvisie bedrijventerreinen (BRO, 
2009) voor een onbepaalde periode vastgesteld, waarin de term verzakelijking niet in voor komt. 
Daarbij wordt ook niet ingegaan op de achterliggende gedachte van verzakelijking: een grotere 
private betrokkenheid. Ook in het Integraal actieprogramma bedrijventerreinen (BRO, 2011) wordt 
niet  specifiek ingegaan op verzakelijking, enkel de term ‘verzakelijking’ komt aan bod, om aan te 
geven dat Kranenmortel is aangewezen als pilot verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Er 
wordt echter wel in enkele gevallen ingegaan op een grotere private betrokkenheid. In de 
‘Structuurvisie Deurne’  (BRO, 2011), welke loopt tot 2020, wordt ingegaan op de aspecten economie 
en werkgelegenheid, onder het hoofdstuk ‘werken’. Hierin wordt echter ook niet gesproken over 
verzakelijking, al wordt wel ingegaan op een grotere private betrokkenheid. 
Tenslotte heeft de gemeente Deurne in samenwerking met de BOM in februari 2011 het plan van 
aanpak ‘Herstructurering bedrijventerrein Kranenmortel - Deurne’ (Van den Berg & Slotegraaf, 2011) 
opgesteld. Hierin wordt wel uitvoerig gesproken over verzakelijking, aangezien het plan van aanpak 
gericht is op de pilot. Het plan van aanpak is daarentegen niet een publiekelijk beleidsdocument. 
 
Uit de analyse van de beleidsdocumenten is gebleken dat verzakelijking nog niet volledig is 
doorgedrongen binnen de gemeente Deurne. Momenteel is de gemeente Deurne gezamenlijk met 
de BOM en het bedrijfsleven een herstructureringsplan aan het opstellen. In dit herstructurerings-
plan wordt opgenomen dat private investeringen leidend zijn en dat investeringen vanuit de 
gemeente volgend zijn (E. den Boer, persoonlijke communicatie, 3 mei, 2012). Het 
herstructureringsplan wordt tevens gekoppeld aan het lokaal herstructureringsfonds. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit laatste hoofdstuk zal in de eerste paragraaf, middels de conclusies, een antwoord gegeven 
worden op de centrale onderzoeksvraag: In hoeverre kan het beleidsarrangement ‘verzakelijking van 
de bedrijventerreinenmarkt’ bij de pilots in Breda en Deurne in de periode van 2008 tot en met 2012 
de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt doorbreken? Vervolgens zullen in paragraaf 7.2 
aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van het onderzoek, welke verdeeld worden in kansen 
en barrières. Tenslotte zal in paragraaf 7.3 een reflectie van het onderzoek volgen, waarin ingegaan 
wordt op het theoretische en methodische aspect. 

7.1 Conclusies 

In deze paragraaf zullen de conclusies van het onderzoek uiteengezet worden. De conclusies volgen 
uit de analyse van de casussen in Breda en Deurne.  
 
In de periode van 2008 tot en met 2012 is, bij zowel de casus in Breda als de casus in Deurne, de 
padafhankelijkheid niet doorbroken door toedoen van het beleidsarrangement ‘verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt’. De pilot was een belangrijk onderdeel om een aanpassing te realiseren in 
het beleidsarrangement. Zowel de pilot in Breda, als de pilot in Deurne heeft niet hetgeen 
opgeleverd wat men vooraf als doelstelling had gesteld. Gezien het feit dat de pilot een looptijd van 
een jaar heeft gehad, is het niet verwonderlijk dat de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinen-
markt in beide casussen nog niet doorbroken is. Echter hadden de doelstellingen wel behaald kunnen 
worden. Door het gebrek aan private betrokkenheid is dit echter niet het geval. Desondanks vormt 
de pilot wel een aanzet om de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. 
Voornamelijk de gemeenten, de actor met de meeste hulpbronnen en de grootste invloed op de 
spelregels en discoursen, zijn mede door de pilot tot inkeer gekomen over het gevoerde beleid. De 
pilot heeft bij publieke partijen veel kennis opgeleverd over de aspecten die van belang zijn bij 
verzakelijking, door middel van een vervolgaanpak kan deze kennis verder ontwikkeld worden. 
 
Ondanks dat verzakelijking staat voor een grotere private betrokkenheid, blijft het van belang dat 
gemeenten en regionaal ontwikkelingsbedrijven betrokken blijven bij de herstructurering van 
bedrijventerreinen. Zij hebben veel kennis in pacht en kunnen daarnaast, middels faciliteren, ervoor 
zorgen dat er schuifruimte kan ontstaan om zo herstructurering te realiseren. Daarbij hebben zij 
tevens een groot netwerk. In de pilots naar voren gekomen dat een herstructurering vormgegeven 
moet worden vanuit ondernemers, en niet vanuit investeringen door publieke partijen. Derhalve is 
het van belang dat ondernemers, die op de lange termijn betrokken blijven bij het bedrijventerrein, 
investeren om de kwaliteit van het bedrijventerrein te waarborgen. 
 
Verzakelijking leeft nog onvoldoende binnen de bedrijventerreinenmarkt, voornamelijk bij eind-
gebruikers en eigenaren op bedrijventerreinen is de term nog veelal onbekend. Omdat eindgebruiker 
en eigenaren nog vaak niet bekend zijn met verzakelijking, heeft de pilot onvoldoende resultaten 
opgeleverd. Deze onbekendheid komt deels door het feit dat deze actoren niet, of in kleine mate, 
betrokken zijn geweest bij de pilot. Daarnaast hebben de betrokken gemeenten de term 
verzakelijking onvoldoende benoemd in beleidsdocumenten. 
 
Uit de analyse is naar voren gekomen dat er veelal nog geen grote rol is weggelegd voor beleggers en 
ontwikkelaars. Naast eindgebruikers en regionale ontwikkelingsbedrijven worden deze twee partijen 
specifiek genoemd in de definitie die door het voormalige ministerie van VROM is geformuleerd in de 
‘Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ (Ministerie van VROM, 2010). Tot op 
heden is de bedrijventerreinenmarkt niet interessant genoeg voor beleggers en ontwikkelaars, kort 
gezegd door de grote rol van gemeenten en omdat er onvoldoende rendement behaald kan worden. 
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Het betrekken van deze partijen is een stap in de richting van verzakelijking, al moet er wel onder-
scheid worden gemaakt tussen beide partijen. Beleggers zijn over een lange termijn betrokken, 
aangezien zij vastgoed in eigendom hebben en hierop rendement willen behalen. Ontwikkelaars 
kenmerken zich daarentegen door hun korte termijn betrokkenheid, omdat ze vastgoed willen 
ontwikkelen om te verkopen. Aangezien het voor verzakelijking van belang is dat actoren 
participeren voor een langere periode, hebben beleggers een grotere toegevoegde waarde dan 
ontwikkelaars. 

7.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van het onderzoek wat in 
deze bachelorthesis centraal heeft gestaan. De aanbevelingen zullen worden beschreven aan de 
hand van de kansen voor het doorbreken van de bedrijventerreinenmarkt in paragraaf 7.2.1 en de 
barrières hiervan in paragraaf 7.2.2. Er is voor deze tweedeling gekozen, omdat hierdoor de 
aanbevelingen zo concreet mogelijk gegeven kunnen worden. Door deze concreetheid zijn de 
aanbevelingen in grotere mate praktisch toepasbaar. In beide paragrafen zal specifiek worden 
ingegaan op de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering. 

7.2.1 Kansen 

Naar aanleiding van de analyse van de twee casussen is naar voren gekomen dat de daadwerkelijke 
stappen om de padafhankelijkheid te doorbreken nog moeten worden gezet. Het is om deze reden 
van belang dat er een vervolgaanpak komt waarin zal wordt doorgepakt op de resultaten van de 
pilot. De doelstellingen die gedurende de pilot niet vervuld zijn, zullen middels de vervolgaanpak tot 
uitvoering moeten worden gebracht. In deze paragraaf zullen de kansen voor het doorbreken van de 
padafhankelijkheid uiteen worden gezet. 
 
Actoren 
Voornamelijk de betrokkenheid van de eigenaren, en in mindere mate van de eindgebruikers, is een 
gemis geweest gedurende de pilot. Om deze reden is het van belang dat deze actoren bij de 
vervolgaanpak betrokken worden, onder meer door meer inzicht te geven in verzakelijking. Het is 
hierbij belangrijk dat de eigenaren en eindgebruikers betrokken worden die op de lange termijn deel 
uit blijven maken van het bedrijventerrein, aangezien zij profijt hebben van de waardecreatie die 
herstructurering met zich mee kan brengen en dus baat hebben bij een investering. 
 
Daarbij is het tevens van belang dat de eigenaren en eindgebruikers zich verantwoordelijk voelen 
voor de kwaliteit van het bedrijventerrein, aangezien zij hierdoor in grotere mate zullen investeren 
om de fase van teruggang te voorkomen. Deze verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden door 
verenigingen van eigenaren en ondernemersverenigingen meer bevoegdheden te geven en een 
grotere rol te laten spelen in de besluitvorming.  
Hiervoor zullen deze verenigingen wel een groot percentage van de eigenaren en eindgebruikers 
moeten vertegenwoordigen en zullen ze voldoende financiële slagkracht moeten hebben, daarbij 
moeten de eigenaren en eindgebruikers ook het algemene belang van bedrijventerreinen in grotere 
mate gaan nastreven. 
 
Om ondernemers op een bedrijventerrein aan elkaar te koppelen en om op die manier schuifruimte 
te creëren, kan het van belang zijn dat er een gebiedsregisseur wordt ingesteld. Deze gebieds-
regisseur zal een onafhankelijke organisatie moeten zijn die het vertrouwen geniet van alle partijen 
en op die manier op de volledige medewerking van alle betrokken actoren kan rekenen. 
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Gemeenten zullen moeten erkennen dat hun rol op de bedrijventerreinenmarkt zal afnemen en 
daarbij zullen ze ook verantwoordelijkheden moeten afstaan, om een grotere private betrokkenheid 
te kunnen realiseren. Bij deze verantwoordelijkheden valt te denken aan: openbare ruimte, 
veiligheid, leegstand en herstructurering. In reactie hierop zullen private partijen deze verantwoor-
delijkheden naar zich toe moeten trekken, ze moeten inzien dat er veel winst valt te behalen door 
verzakelijking.  
 
Het participeren van een regionaal ontwikkelingsbedrijf bij een herstructurering heeft een grote, 
positieve invloed op het resultaat. Door de kennis, middelen en het netwerk dat een regionaal 
ontwikkelingsbedrijf heeft, zorgt zij ervoor dat de slagingskansen zullen toenemen. Daarbij moet ook 
het belang van het participeren door een gemeente niet onderschat worden, aangezien zij eveneens 
veel kennis, middelen en een netwerk heeft om een herstructurering te ondersteunen. Beide 
organisaties zijn dan ook van belang bij de vervolgaanpak. 
 
Hulpbronnen 
Aangezien naar voren is gekomen dat de herstructurering van een bedrijventerrein geschied vanuit 
de bedrijven, is het van belang dat ondernemers voldoende investeren. Om deze investeringen te 
faciliteren moet kennis vanuit onder meer de gemeente en de regionale ontwikkelingsmaatschappij 
gedeeld worden en zullen deze publieke partijen middelen beschikbaar moeten stellen om onder-
nemers te faciliteren.  
Wanneer ondernemers door onderling in contact te komen, aan elkaars wensen kunnen voldoen, 
kan schuifruimte ontstaan. Wanneer er sprake is van schuifruimte, ontstaan er mogelijkheden voor 
ondernemers  om te investeren.    
 
Gemeenten kunnen middels een structuurvisie hun beleid ten aanzien van bedrijventerreinen 
uiteenzetten. Zij kunnen daarbij vaststellen welke bevoegdheden zij nemen en welke juridische, 
financiële en procesinstrumenten zij hanteren om hun beleid uit te voeren. 
Om een grotere private betrokkenheid te realiseren, is het van belang dat private partijen meer 
bevoegdheden op bedrijventerreinen zullen krijgen. Door middel van parkmanagement kunnen 
bevoegdheden worden overgedragen van gemeenten naar ondernemersverenigingen, verenigingen 
van eigenaren of vergelijkbare organisaties. 
 
Zowel gemeenten als regionale ontwikkelingsbedrijven zullen personeel in blijven moeten zetten om 
de herstructurering van bedrijventerreinen vorm te geven. Verzakelijking gaat uit van een grotere 
private betrokkenheid, maar publieke partijen blijven belangrijk bij het faciliteren van private partijen 
en het overbrengen van kennis.  
Naast de inzet van personeel door publieke partijen, zullen juist ook private partijen meer personeel 
beschikbaar moeten stellen voor de herstructurering. Wanneer verzakelijking gaat leven bij private 
partijen als eigenaren, eindgebruikers en beleggers, biedt dit kansen om de padafhankelijkheid te 
doorbreken. 
 
Gemeenten en regionaal ontwikkelingsbedrijven kunnen de herstructurering van een bedrijve-
nterrein vormgeven zonder dat zij kavels in eigendom hebben. Zij kunnen in plaats daarvan 
ondernemers faciliteren bij herstructureringsopgaven, om op die manier schuifruimte te creëren. 
Ondernemers hoeven hun bedrijfspand niet in eigendom te hebben, wat momenteel veelal wel het 
geval is. Wanneer zij meer gaan huren, kunnen beleggers een grotere rol op de bedrijventerreinen-
markt gaan spelen. Hiervoor dient er wel homogener te worden gebouwd.  
Wanneer beleggers een grotere rol zullen krijgen, zal tevens de versnippering tegengegaan kunnen 
worden. Het voorgaande is in lijn met het advies van de THB om in plaats van kavelontwikkeling in te 
zetten op gebiedsontwikkeling.  
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Een lokaal of regionaal herstructureringsfonds is een middel om de herstructureringsplannen binnen 
een gemeente of regio te faciliteren. Een minimale voorwaarde hiervan is dat een gemeente en een 
regionaal ontwikkelingsbedrijf participeren. Daarbij zal het fonds daadkrachtiger worden wanneer 
ook private partijen zullen deelnemen, zoals beleggers en eindgebruikers.   
 
Spelregels 
Om een grotere private betrokkenheid te realiseren, zullen gemeenten zich beperkt moeten mengen 
in de bedrijventerreinenmarkt. Ze moeten de private partijen de ruimte geven om toe te treden, 
waardoor marktwerking kan ontstaan. 
Daarbij zullen gemeenten eigenaren en eindgebruikers moeten faciliteren door zich een zakelijke 
opstelling aan te meten. Daarbij kunnen ze tevens een flexibele planvorming hanteren, zodat 
ondernemers voldoende mogelijkheden krijgen om te groeien. Ook regionale ontwikkelingsbedrijven 
kunnen, door het stimuleren van eigenaren en eindgebruikers, de toegankelijkheid van de bedrijven-
terreinenmarkt voor deze actoren vergroten.  
Om de bedrijventerreinenmarkt voor eigenaren in grotere mate toegankelijk te maken, kan een 
vereniging van eigenaren de uitkomst bieden. Wanneer eigenaren verenigd zullen zijn, kunnen ze 
invloed uitoefenen en zo in grotere mate deel gaan uitmaken van de bedrijventerreinenmarkt. 
Om de toegankelijkheid voor ontwikkelaars en beleggers te vergroten, zullen er wijzigingen moeten 
plaatsvinden waardoor zij voldoende rendement kunnen behalen. Een grotere homogeniteit van 
bedrijfspanden, een stijgende vastgoedwaarde, meer huur en minder versnippering kunnen hieraan 
bijdragen. 
 
Gemeenten zullen een deel van hun verantwoordelijkheden aan eigenaren en eindgebruikers 
moeten afstaan, om op die manier een grotere private betrokkenheid te realiseren. Ze kunnen zelf 
toezicht blijven houden, maar desgewenst kunnen zij budget en bevoegdheden afgeven aan 
verenigingen van eigenaren en ondernemersverenigingen. 
In relatie tot de verantwoordelijkheden is het van belang dat er op ieder bedrijventerrein 
parkmanagement wordt ingesteld, zodat eigenaren en eindgebruikers zich meer verantwoordelijk 
voelen en op een grotere schaal zullen gaan samenwerken. 
Om vraag en aanbod op bedrijventerreinen aan elkaar te koppelen, kan een gebiedsregisseur de 
verantwoordelijkheid krijgen om ondernemers met elkaar in contact te brengen. 
 
Discoursen 
Aangezien verzakelijking, en de achterliggende gedachte daarvan, nog niet volledig deel uitmaakt van 
de beleidsdiscoursen van private partijen als eigenaren en eindgebruikers, zullen deze actoren 
hierover geïnformeerd moeten worden. Zij zullen op initiatief van gemeenten op de hoogte moeten 
worden gebracht over de kansen die verzakelijking biedt om hun bedrijfsvoering te verbeteren. 
Hiervoor is het van belang dat ook binnen gemeenten, en regionale ontwikkelingsmaatschappijen, 
verzakelijking volwaardig deel gaat uitmaken van de beleidsdiscoursen. Uiteindelijk zal verzakelijking, 
of althans de achterliggende gedachte, deel moeten gaan zullen van de beleidsdiscoursen van alle 
betrokken actoren. 
 
Om te bereiken dat verzakelijking deel uitmaakt van de beleidsdiscoursen van actoren, doen 
gemeenten er goed aan om verzakelijking ook in hun beleidsprogramma’s op te nemen. Wanneer ze 
in toekomstige beleidsdocumenten bij het formuleren van hun beleid, specifiek ingaan op 
verzakelijking, is de kans groot dat de term en de achterliggende gedachte daarvan een grotere rol 
van betekenis zal krijgen.  
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7.2.2 Barrières 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de barrières om de padafhankelijkheid op de bedrijven-
terreinenmarkt te doorbreken. Hierbij zal, zoals gesteld, onderscheid worden gemaakt tussen de vier 
dimensies van de beleidsarrangementenbenadering. 
 
Actoren 
Wanneer eigenaren en eindgebruikers geen interesse hebben om te participeren in de vervolg-
aanpak, kan verzakelijking zich niet optimaal ontwikkelen. Het is mogelijk dat eigenaren en 
eindgebruikers de meerwaarde van verzakelijking niet inzien en dat ze zich enkel blijven richten op 
hun eigen bedrijfsproces. Verzakelijking vereist namelijk een nauwere samenwerking en een grotere 
betrokkenheid, wat niet tot hun core business behoort.   
Daarbij is het in het verlengde daarvan eveneens mogelijk dat er geen vereniging van eigenaren zal 
komen en dat er niet meer eindgebruikers lid willen worden van een ondernemersvereniging. 
Daarom is het van belang dat goed inzichtelijk wordt gemaakt welke voordelen verzakelijking heeft 
voor deze actoren. 
 
Daarnaast is de veranderende rol van het regionale ontwikkelingsbedrijf een barrière. Ze zullen, als 
ze als doelstelling hebben om een voorafgesteld aantal hectares te herstructureren, hun doelstelling 
moeten aanpassen. Aangezien ze private partijen zullen faciliteren om herstructurering mogelijk te 
maken, is in mindere mate concreet aanwijsbaar hoeveel hectares ze hebben geherstructureerd. 
Daarnaast zullen ze ook hun werkwijze moeten wijzigingen indien ze ondernemers gaan faciliteren in 
plaats van kavels herstructureren.  
 
Een coalitie van organisaties kan op papier goed vastgelegd zijn, in de praktijk werkt deze samen-
werking niet altijd optimaal. Van het voorgaande is sprake wanneer bijvoorbeeld niet alle deel-
nemende organisaties in het proces betrokken worden, of niet betrokken willen zijn. Het is van 
belang dat er binnen een coalitie een duidelijke taakverdeling is en dat de deelnemende partijen 
dezelfde denkbeelden aangaande discoursen en hulpbronnen hebben, in de context van de 
vigerende spelregels. 
 
Hulpbronnen 
Een gebrek aan financiële middelen, bij zowel publieke als private partijen, kan ten tijde van de crisis 
een grote barrière vormen. In het geval van de publieke partijen kan het voorkomen dat binnen een 
gemeente wordt besloten dat minder wordt vrijgemaakt voor het faciliteren van herstructurering. Dit 
besluit kan eveneens gevolgen hebben voor het lokaal herstructureringsfonds, indien van toepassing. 
Daarnaast zullen regionale ontwikkelingsbedrijven minder investeren wanneer zij minder middelen 
zullen ontvangen van provincies.  
Private partijen als eindgebruikers en eigenaren zullen enkel investeren als de meerwaarde voor hun 
bedrijf inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast zullen beleggers en ontwikkelaars alleen investeren als 
het rendabel genoeg is, wat betekent dat onder meer de vastgoedwaarde op bedrijventerreinen zal 
moeten stijgen, de homogeniteit van bedrijfsvastgoed zal moeten toenemen, ondernemers moeten 
gaan huren in plaats van kopen en dat het eigendom in mindere mate versnipperd moet zijn. 
 
In het geval dat er geen parkmanagement gerealiseerd zal worden, zal het lastig zijn om bevoegd-
heden over te dragen. Daarbij is het eveneens mogelijk dat de beheerorganisatie niet van de grond 
zal komen, ook kan het ontbreken van een gebiedsregisseur een barrière vormen.  
Het is daarbij tevens mogelijk dat gemeenten geen bevoegdheden willen overdragen en dat private 
partijen als ondernemersverenigingen en verenigingen van eigenaren niet meer bevoegdheden 
willen. Om deze redenen is het belangrijk dat de betrokken actoren op één lijn worden gebracht door 
ze goed op de hoogte te brengen van voordelen van verzakelijking.   
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De inzet van personele capaciteit ligt in het verlengde van de inzet van financiële middelen. Bij zowel 
publieke als private partijen is de inzet van personeel verbonden aan het budget dat beschikbaar 
wordt gesteld aan de herstructurering van bedrijventerreinen. Het kan echter ook voorkomen dat 
organisaties niet de meerwaarde inzien van verzakelijking, ook dan zullen ze geen aanvullende 
personele capaciteit inzetten. Ook hier geldt dat de betrokken actoren de meerwaarde van 
verzakelijking moeten inzien, wanneer dat het geval is zullen ze personeel beschikbaar stellen. 
 
Gemeenten zullen in het kader van verzakelijking een andere rol krijgen in de herstructurering van 
bedrijventerreinen, wat minder grondbezit als gevolg heeft. Zoals in paragraaf 3.1 is beschreven, is 
vele decennia lang het uitgeven van kavels een manier geweest voor gemeenten om financiële 
middelen te genereren. Het zal moeilijk zijn voor gemeenten om deze werkwijze te veranderen, al 
heeft de crisis er voor gezorgd dat de inkomsten al enige tijd dalen. Daarbij zal de vervolgaanpak van 
verzakelijking moeten aantonen dat herstructurering gerealiseerd moet worden vanuit de onder-
nemers en dat het belangrijk is dat er marktwerking gaat optreden binnen de bedrijventerreinen-
markt. 
Bij een gedeelte van het bedrijfsvastgoed zal het lastig zijn om waardecreatie te realiseren, aangezien 
het gericht is op een specifiek bedrijfsproces. Gezien de heterogeniteit van veel bedrijfspanden kan 
moeilijk een nieuwe eigenaar gevonden worden, wat kan zorgen voor leegstand en verpaupering. 
Door in te zetten op homogeen bedrijfsvastgoed wordt de kans op waardecreatie vergroot. Een deel 
van het bedrijfsvastgoed zal echter heterogeen blijven waardoor het lastig zal zijn om waardecreatie 
te creëren, hier valt niet aan te ontkomen. 
Wanneer ondernemers niet in onderling contact worden gebracht, door een onafhankelijke 
organisatie als een gebiedsregisseur, zal vraag niet aan aanbod gekoppeld worden. Hierdoor zal er 
geen schuifruimte ontstaan, wat tot gevolg heeft dat de herstructurering moeilijk uit de startblokken 
zal komen. Het zal dus belangrijk zijn dat de wensen van ondernemers aan elkaar gekoppeld worden. 
 
Spelregels 
De toegankelijkheid van de bedrijventerreinenmarkt zal voor ontwikkelaars en beleggers beperkt 
blijven indien het vastgoed op de bedrijventerreinenmarkt de huidige kenmerken zal blijven houden. 
Om deze reden zal gedurende de vervolgaanpak ingezet moeten worden op een grondige wijziging 
van de wijze waarop bedrijfsvastgoed geëxploiteerd wordt. Indien sprake is van het voorgaande, 
wanneer de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt dus niet doorbroken wordt,  zullen 
deze organisaties onvoldoende rendement kunnen behalen en zullen zij niet in grote mate tot de 
bedrijventerreinenmarkt toetreden. 
 
Het is mogelijk dat eigenaren en eindgebruikers er geen belang bij hebben om meer  verantwoorde-
lijkheden op zich te nemen, waardoor het moeilijk zal zijn om een grotere private betrokkenheid te 
realiseren. Aan de andere kant is het eveneens mogelijk dat gemeenten onvoldoende of geen 
verantwoordelijkheden willen afdragen aan privaten partijen. Om voorgaande redenen is het van 
belang dat alle betrokken actoren achter de verzakelijkingsgedachte staan. 
 
Discoursen 
Wanneer eigenaren en eindgebruikers niet de meerwaarde zullen inzien van verzakelijking, zal de 
term ook niet tot de beleidsdiscoursen van deze actoren gaan behoren. Ook binnen andere private 
partijen als ontwikkelaars en beleggers, zal verzakelijking deel moeten gaan uitmaken van de 
beleidsdiscoursen, aangezien zij veelal nog niet participeren in de verzakelijkingsaanpak. 
Hetzelfde geldt voor gemeenten en regionale ontwikkelingsbedrijven, wanneer verzakelijking binnen 
deze organisatie niet zal leven, zal deze gedachte niet een lang leven beschoren zijn. 
Verzakelijking zal dus, middels de vervolgaanpak, moeten uitgroeien tot een kernbegrip binnen de 
bedrijventerreinenmarkt. Hierbij is het doorslaggevend dat alle lagen binnen een organisatie 
vertrouwd raken met de term. 
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In de huidige beleidsprogramma’s wordt vrijwel niet ingegaan op verzakelijking, wanneer er al op in 
wordt gegaan, is dit voornamelijk op de achterliggende gedachte ervan. Aangezien veel beleids-
documenten, zoals structuurvisies, de afgelopen jaren zijn opgesteld en een looptijd van gemiddeld 
tien jaar hebben, zullen deze aangepast moeten worden zodat verzakelijking deel gaat uitmaken van 
de terminologie in beleidsprogramma’s. 

7.3 Reflectie 

In deze paragraaf zal het onderzoek gereflecteerd worden, waarbij aandacht wordt besteed aan de 
gehanteerde theoretische benaderingen en de gekozen methodologie. 
 
Aan de hand van padafhankelijkheid kon op een duidelijke manier inzichtelijk worden gemaakt in 
welke situatie de bedrijventerreinenmarkt in Nederland zich bevindt. Mijn ervaringen met deze 
benadering zijn dan ook louter positief. 
De beleidsarrangementenbenadering vormde een adequate benadering om de twee casussen te 
analyseren. De vier dimensies zorgden ervoor dat de casussen op een inzichtelijke wijze konden 
worden geanalyseerd. Desondanks is gedurende onderzoek wel tegen een aantal problemen 
aangelopen. 
Analytisch gezien leek het essentieel om het beleidsarrangement in de tijd af te bakenen en 
verschillende fasen te onderscheiden. De introductie van verzakelijking in 2008 is als begin gekozen 
en het jaar waarin de pilots definitief zijn afgerond, 2012, als eindpunt. Het is gedurende het 
onderzoek duidelijk geworden dat het gekozen eindpunt niet samenvalt met het einde van het 
beleidsarrangement ‘verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ aangezien het arrangement zich 
nog zal ontwikkelen. 
Het onderscheid tussen de vier dimensies was theoretisch gezien vrij duidelijk, maar bij het 
analyseren van het onderzoeksmateriaal was hier niet altijd sprake van. Het was, gezien de sterke 
onderlinge verwevenheid van de dimensies, in enkele gevallen niet uitgesproken tot welke dimensie 
een bepaald element uit de casus behoorde. Zo kon het onderscheid tussen spelregels en 
hulpbronnen soms moeilijk te duiden zijn. Het voorgaande probleem kan vermeden worden door 
een integrale definiëring van de dimensies en indien noodzakelijk kan er een rangorde aangebracht 
worden in de belang van de verschillende dimensies in het kader van het onderzoek. 
 
De beslissing om te kiezen voor de diepgang, een kwalificerende benadering en empirisch onderzoek 
was gezien de onderzoeksvraag voor de hand liggend. 
De belangrijkste onderzoeksresultaten heb ik gehaald uit de interviews die ik in het kader van mijn 
bachelorthesis heb afgenomen. De keuze om interviews te hanteren om onderzoeksresultaten te 
verkrijgen, is dan ook juist gebleken. Daarbij is ook de keuze voor de respondenten adequaat 
geweest. De interne validiteit van het onderzoek had verhoogd kunnen worden door een groter 
aantal interviews af te nemen, waarbij het interviewen van eindgebruikers en eigenaren op beide 
bedrijventerreinen van toegevoegde waarde had kunnen zijn. Achteraf gezien had ik mijn 
interviewvragen beter moeten laten aansluiten op de operationalisatie van de verschillende 
dimensies, aangezien op enkele punten de antwoorden niet volledig overeenkwamen met hetgeen in 
het theoretisch kader is uiteengezet. 
De externe validiteit had daarnaast verhoogd kunnen worden door een groter aantal casussen te 
nemen. De keuze voor de casussen is echter sterk onderbouwd en door de hoge mate van 
generaliseerbaarheid konden praktische aanbevelingen gedaan worden. Deze aanbevelingen zouden 
echter sterker zijn geweest bij een hogere interne en externe validiteit, desondanks bieden ze 
voldoende handvatten om de padafhankelijkheid op de bedrijventerreinenmarkt te doorbreken. 



54 

 

Literatuurlijst 
 

- Arnouts, R. (2010). Regional nature governance in the Netherlands: Four decades of 
governance modes and shifts in the Utrechtse Heuvelrug and Midden-Brabant. 
Wageningen: Wageningen University 

- Berg, H. van den & Slotegraaf, L. (2011). Plan van aanpak. Herstructurering 
bedrijventerrein Kranenmortel – Deurne. Pilot verzakelijking bedrijventerreinenmarkt. 

- Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen 
(2009). Regionale kansen voor kwaliteit: Handreiking voor uitvoeringsstrategieën in 
provinciaal en (inter)gemeentelijk bedrijventerreinenbeleid 

- Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Den Haag: 

Boom Lemma Uitgevers 
- Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (2011). Tussentijds verslag BOM 

Bedrijventerreinen en BHB 2005-2010. Tilburg: BOM 

- BRO (2009). Gemeente Deurne. Structuurvisie bedrijventerreinen. Boxtel: BRO 

- BRO (2011). Integraal actieprogramma Bedrijventerreinen: Gemeente Deurne. Boxtel: 

BRO 

- BRO (2011). Structuurvisie Deurne. Gemeente Deurne. Boxtel: BRO 

- Buizer, M. (2009). Worlds apart: Interactions between loval initiatives and established 
policy. Wageningen: Wageningen University 

- Buuren, A. van & Klijn, E. (2006). Trajectories of institutional design in policy 

networks: European interventions in the Dutch fishery network as an example. 
International review of administrative sciences, 72, 395-415 

- Crabbé, A & Leroy, P. (2004). Op weg naar vernieuwd lokaal waterbeleid: 
Tussentijdse analyse en beoordeling van de ontwikkeling van waterbeheerplannen op 
deelbekkenniveau. Antwerpen: Universiteit Antwerpen 

- Dinteren, J. van (2008). Bedrijventerreinen als speelveld. Nijmegen: Royal Haskoning 

- Dinteren, J. van (2010). Een oud bedrijventerrein is niet altijd verouderd. Real Estate 
Magazine, 72, 17-21 

- Dinteren, J. van & Krabben, E. van der (2008). Herstructurering bedrijventerreinen, 
tour de force voor een taskforce. S&RO, 6, 52-55. 

- Dynamisch Ondernemen Deurne (2008). Werkgroep bedrijventerreinen. Retrieved 

April 24, 2012, from http://www.dodeurne.nl/?page=14 

- Edwards, B. & McCarthy, J. )2004’. Strategy matters: The contingent value of social 
capital in the survival of local social movement organizations. Social Forces, 83(22), 

621-651 

- Gemeente Breda (2002). Stadsmonitor 2002. Breda: Gemeente Breda 

- Gemeente Breda (2007). Structuurvisie Breda 2020. Stad in evenwicht. Breda: 

Gemeente Breda 

- Gemeente Breda (2008). Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020. Breda: 

Gemeente Breda 
- Gemeente Breda (2010). Toelichting bestemmingsplan Emer Hintelaken. Breda: 

Gemeente Breda 

- Gemeente Deurne (2011). Raadsinformatiebrief: Deurne geselecteerd voor de pilot 
‘Verzakelijking van de Bedrijventerreinenmarkt. Retrieved February 9, 2012, from 

http://file.deurne.nl/files/RAAD_110405.pdf 

- Hajer, H. (2003). De beleidsarrangementenbenadering en de ‘institutionele leegte’, 
39-54 in: Arts, B. & Leroy, P. (2003). Verandering van politiek, vernieuwing van 
milieubeleid. Klassieke en post-moderne arrangementen. Nijmegen: Nijmegen 
University press 

- Konz, W.J.M. en Thillart, C.C.F.M. van den. (2002). Industriële symbiose op 
bedrijventerreinen. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven 

- Leroy, P., Arts, B. & Tatenhove, J. van (2003). Verandering en continuïteit in 

milieubeleid: een kader voor analyse en duiding, 5-26 in: Arts, B. & Leroy, P. (2003). 
Verandering van politiek, vernieuwing van milieubeleid. Klassieke en post-moderne 
arrangementen. Nijmegen: Nijmegen University press 



55 

 

- Liefferink, D. (2006). The dynamics of policy arrangements: Turning round the 
tetrahedron, in: Arts, B. en Leroy, P. (2006). Institutional dynamics in environmental 

governance. Dordrecht: Springer, p. 45-68 

- Louw, E., Needham, B., Olden, H. & Pen, C. (2009). Planning van bedrijventerreinen 
(herziene editie). Den Haag: Sdu Uitgevers 

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2011). Mooi Nederland: 2,5 jaar innovatie en 
waardecreatie. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

- Ministerie van VROM (2010). Roadmap naar verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt. Den Haag: Ministerie van VROM 

- Ministerie van VROM, ministerie van Economische Zaken, IPO, VNG (2009). 
Convenant bedrijventerreinen 2010-2020. Den Haag: Ministerie van VROM 

- Needham, B. & Louw, E. (2003). Padafhankelijke bedrijventerreinen. Economisch 
Statische Berichten, (88), 368-370 

- Nicis Institute (n.d.¹) Projecten. Retrieved May 14, 2012, from 

https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/projecten?type=&province=&audienceAw

ard=&type%5B76%5D=on 

- Nicis Institute (n.d.²). Projecten: vastgoed- en parkmanagement Breda. Retrieved April 

8, 2012, from 
https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/project/127/vastgoed_en_parkmanagem

ent_breda 

- Nicis Institute (n.d.³). Projecten: Kranenmortel 2020 Deurne. Retrieved April 8, 2012, 

from 

https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/project/124/kranenmortel_2020_deurne 
- Nooijer, Y. de (2010). Op pad naar verzakelijking tot duurzame bedrijventerreinen. 

Meer private betrokkenheid bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen om tot 
duurzame bedrijventerreinen te komen. Delft: Technische Universiteit Delft 

- North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambridge: Cambridge University Press 

- Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence and the study of politics. 
American Political Science Review, 94, 251-267 

- Renes, G., Weterings, A. & Gordijn, H. (2009). De toekomst van bedrijventerreinen: 
van uitbreiding naar herstructurering. Rotterdam: De Maasstad 

- Rijksoverheid (2010). Pilots publiek-private samenwerking bij (her)ontwikkeling 
bedrijventerreinen. Retrieved April 8, 2012, from 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/09/02/pilots-publiek-private-

samenwerking-bij-her-ontwikkeling-bedrijventerreinen.html 

- Rook, A.J. (2011). We doen het zo: Projectvoorstel (procesaanpak parkmanagement 
bedrijventerreinen Breda). Breda: Gemeente Breda 

- Sabatier, P.A. (1999). Theories of the policy process. Boulder: Westview Press 

- Segeren, A., Needham, B. & Groen, J. (2005). De markt doorgrond; een institutionele 
analyse van grondmarkten in Nederland. Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers 

- Rijksoverheid (2004). Besluit van 26 november 2004 (artikel 1.d.). Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden  

- Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (2008). Kansen voor kwaliteit: een 
ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerreinen. 

- Tatenhove, J. van, Arts, B. & Leroy, P. (2000). Political modernisation and the 
environment: The renewal of environmental policy arrangements. Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers 

- Traa, M. & Knoben, J. (2009). Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen. 
Een verkenning. Rotterdam: De Maasstad 

- Verschuren, P. & Doorewaard. H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek (vierde 

druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers 

- Wouden, R. van der, Dam, F. van, Evers, D., e.a. (2006). Verkenning van de ruimte 
2006. Ruimtelijk beleid tussen overheid en markt. Rotterdam/Den Haag: NAi 

Uitgevers/Ruimtelijk Planbureau 

- Zouwen, M. van der & Tatenhove, J.P.M. van (2002). Implementatie van Europees 
natuurbeleid in Nederland. Wageningen: Natuurplanbureau 

 



56 

 

Bijlagen 
 



57 

 

Bijlage 1 Interviewguide 

 
Inleiding 

- Korte toelichting bachelorthesis. 
- Wat is uw rol binnen uw organisatie/de pilot, wat heeft u tot op heden gedaan? 

 
Actoren  

- Welke personen/afdelingen binnen uw organisatie zijn betrokken bij de pilot? 
- Wat was/is de rol van uw organisatie bij de herstructurering van bedrijventerreinen 

(actief/passief)? 
- Hoe is deze verandering tot stand gekomen (door welke actoren)? 
- Wat is uw standpunt ten aanzien van de beleidsaanpassing (voorstander/tegenstander)? 
- Met welke actoren werkt uw organisatie samen (en in welke vorm) of wil uw organisatie 

samenwerken? 
- Zijn er volgens u coalities van actoren (welke) en in hoeverre is er verdeeldheid? 
- Heeft u zicht op de rol van andere (private) actoren? 
- Waar liggen volgens u kansen/barrières voor uw organisatie? 

 
Hulpbronnen  

- Hoe oefent uw organisatie invloed uit op de herstructurering van bedrijventerreinen (neemt 
de invloed toe of af door de beleidsaanpassing)? 

- Zet uw organisatie meer budget in bij de pilot, dan voorheen? 
- Zet uw organisatie meer bevoegdheden in bij de pilot, dan voorheen? 
- Zet uw organisatie meer personeel in bij de pilot, meer dan voorheen? 
- Heeft uw organisatie meer grondposities door de pilot? 
- Hoe is deze verandering tot stand gekomen? 
- Heeft u kijk op de middelen die andere actoren inzetten, die van invloed zijn op het beleid? 
- Waar liggen volgens u kansen/barrières voor uw organisatie? 

 
Spelregels  

- Was/is de bedrijventerreinenmarkt toegankelijk voor private actoren o.a. ten aanzien van de 
besluit/beleidsvorming (open/gesloten)? 

- Hoe waren/zijn de (in)formele verantwoordelijkheden verdeeld (onderhoud openbare 
ruimte, parkmanagement, veiligheid, leegstand, nieuwe kavels)? 

- Hoe is deze verandering tot stand gekomen? 
- Waar liggen volgens u kansen/barrières voor uw organisatie? 

 
Discoursen  

- Welke opvattingen/termen waren er binnen uw organisatie/het beleidsveld aangaande de 
verzakelijking van bedrijventerreinen voor aanvang van de pilot? 

- Welke opvattingen/termen zijn er binnen uw organisatie/het beleidsveld aangaande de 
verzakelijking van bedrijventerreinen na aanvang van de pilot? 

- Hoe is deze verandering tot stand gekomen (o.a. qua beleidsdocumenten)? 
- Waar liggen volgens u kansen/barrières voor uw organisatie? 
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Conclusie 
- Hoe is de inschrijving van de pilot tot stand gekomen (wat was de rol van de gemeente)? 
- Wat wil de gemeente bereiken met de pilot? 
- Wat zijn de (voorlopige) resultaten van de pilot? 
- Vindt u de pilot geslaagd, en zo ja/nee: waarom? 
- Denk u dat de gemeente haar beleid aanpassen naar aanleiding van de pilot (hoe vind 

terugkoppeling plaats)? 
- Hoe ziet u het toekomstig beleid ten aanzien van de herstructurering van bedrijventerreinen 

(verschil government/hiërarchisch en governance/netwerk)? 
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Bijlage 2 Lijst van respondenten 

 
Breda 
 

- Jeroen Krijgsman  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
- Arjan Rook   Gemeente Breda 
- Sybrand Schrale  Scharon 

 
Deurne 
 

- Johan Gielen   Brabantse Herstructureringmaatschappij voor  
Bedrijventerreinen 

- Erna den Boer   Gemeente Deurne 
- Marloes Kursten Inno-Experts 


