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Abstract 

 
Bedrijventerreinen en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen zijn interessante onderwerpen 
voor de wetenschap en voor marktpartijen om te onderzoeken. De bedrijventerreinenmarkt in 
Nederland kent op dit moment vele problemen zoals leegstand, veroudering en overaanbod. Deze 
problemen zijn vaak directe/indirecte gevolgen die zijn ontstaan door het gevoerde beleid. De 
uitgifte van grond voor bedrijventerreinen is een grote inkomstenbron voor veel gemeenten. Dit 
heeft gezorgd voor veel nieuwbouw van bedrijventerreinen en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
een onbalans in de vraag en aanbod; er is nu meer aanbod dan vraag naar bedrijventerreinen. Het 
uiteindelijke gevolg is veroudering en verrommeling van het landschap. Om deze problemen op te 
lossen zijn er tot op heden verschillende beleidsplannen opgesteld. Een voorbeeld uit zulke 
beleidsplannen is herstructurering, die al jaren als middel ingezet wordt om de problemen op de 
bedrijventerreinenmarkt op te lossen.  
 
De beoogde effecten van herstructurering zijn tot op heden nauwelijks onderzocht. Daarom moet 
deze studie inzichten bieden in de effecten van herstructurering. In dit onderzoek wordt 
voornamelijk ingegaan op het effect van herstructurering op de dynamiek in transacties en de 
prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. Daarnaast wordt in dit onderzoek 
geprobeerd een antwoord te geven op de effectiviteit van marktstimulering als type 
overheidsinterventie.  
 
Keywords: bedrijventerreinen, herstructurering, veroudering, leegstand, prijsontwikkeling, 
transacties, effectiviteit, markstimulering, overheidsinterventies.  
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Samenvatting 
 
De bedrijventerreinenmarkt in Nederland is een markt waar in de laatste decennia veel 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Om de ontwikkelingen op deze markt in de juiste richting te 
sturen worden er continu nieuwe beleidsplannen opgesteld. Toch zijn er ongewenste ontwikkelingen  
op te noemen zoals overaanbod aan bedrijventerreinen, leegstand, veroudering, slecht beheer en 
verrommeling van het landschap. Deze ontwikkelingen gaan vaak gepaard met elkaar en vormen als 
het ware een vicieuze cirkel op de bedrijventerreinenmarkt.  
 
Het is voor de Nederlandse economie van enorm belang om de ongewenste ontwikkelingen op deze 
markt te beperken. Daarvoor zijn de volgende redenen op te sommen (Van Dinteren, 2008): 

 ruim een derde van de beroepsbevolking werkt op een bedrijventerrein;  

 ruim een derde van alle toegevoegde waarde in Nederland wordt op bedrijventerreinen 
gerealiseerd; 

 ruim 22% van alle bebouwde omgeving bestaat uit bedrijventerreinen.  
Naast deze informatie is met het oog op de toekomst te vermelden dat de oppervlakte voor 
bedrijventerreinen hard groeit. Voor de periode 2000-2030 wordt er verwacht dat de 
bedrijventerreinen in oppervlakte tussen de 33% en 56% gaan groeien. Ook dient vermeld te worden 
dat de vraag naar grond voor bedrijventerreinen twee keer zo hoog is als grond voor wonen, 
respectievelijk 13% tegenover 6% (Segeren e.a., 2005).  
 
Het belang van bedrijventerreinen voor de Nederlandse economie is de overheid niet ontgaan, en 
daarom wordt er voor de bedrijventerreinenmarkt al sinds begin jaren 2000 specifieke plannen 
opgesteld om de ongewenste ontwikkelingen te beperken. Om deze ongewenste ontwikkelingen op 
(economische) markten tegen te gaan, kan de overheid in Nederland gebruik maken van 
verschillende overheidsinterventies.  
De overheidsinterventies die in de literatuur (Needham, 2005; Van der Krabben & Van Dinteren, 
2009) worden onderscheiden zijn; marktstimulering, marktregulering en marktstructurering. In het 
geval van de bedrijventerreinenmarkt heeft de overheid ervoor gekozen om de kwaliteit op 
bedrijventerreinen te verbeteren door herstructureringsprojecten van gemeenten te subsidiëren. 
Het stimuleren van de bedrijventerreinenmarkt, door middel van subsidies, is een duidelijke vorm 
van marktstimulering. In dit onderzoek is dan ook bestudeerd of de beoogde effecten van 
herstructurering worden gerealiseerd. Er is bestudeerd wat voor effect herstructurering heeft gehad 
op de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. 
Aan de hand van de resultaten is geprobeerd een antwoord te geven op de effectiviteit van 
marktstimulering.  
 
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn er databestanden van het Kadaster en de Radboud 
Universiteit Nijmegen (RUN) gebruikt.  Hieruit zijn twee groepen bedrijventerreinen geselecteerd (10 
geherstructureerde en 17 niet-geherstructureerde bedrijventerreinen) en met elkaar vergeleken. 
Voor de vergelijking van de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op 
beide groepen bedrijventerreinen, zijn er drie perioden gebruikt; vóór, tijdens en ná de 
herstructurering. Uit de resultaten van de empirische toets komt naar voren dat herstructurering 
positief effect heeft op de dynamiek in transacties en de vastgoedprijzen op geherstructureerde 
bedrijventerreinen. Voor de dynamiek in transacties kan vermeld worden dat deze hoger zijn op de 
geherstructureerde bedrijventerreinen dan op de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Voor 
de vastgoedprijzen kan vermeld worden dat deze vóór de herstructurering op niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen stukken hoger liggen dan op niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen. Echter wordt door de herstructurering het verschil in prijzen tussen beide 
groepen bedrijventerreinen geminimaliseerd.  
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De uitkomsten van de empirische toets worden versterkt met de uitkomsten van de multiple 
regressieanalyse. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vastgoedprijzen van bedrijfspanden op 
geherstructureerde bedrijventerreinen in de periode voor de herstructurering significant lager zijn, 
dan de prijzen van bedrijfspanden op niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Tijdens de periode 
van herstructurering wordt er een inhaalslag gemaakt in vastgoedprijzen, en is er dan geen 
significant verschil meer tussen geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. 
Voor de periode ná herstructurering valt er weinig te zeggen, omdat de meeste bedrijventerreinen 
uit het bestand in of na het jaar 2008 zijn geherstructureerd. Hierdoor geeft de multiple 
regressieanalyse een vertekend beeld voor de periode na de herstructurering. Naast deze uitkomsten 
kan er geconcludeerd worden dat de bedrijfspanden met kantoorfunctie hogere prijzen hebben dan 
bedrijfspanden met andere gebruiksdoelen. Ook is er uit de multiple regressieanalyse af te leiden dat 
de prijzen in de Randstad hoger liggen dan bedrijfspanden in de Intermediaire zone. De prijzen zijn, 
zoals verwacht, het laagst in de periferie.  
 
Wat betreft de effectiviteit van het type overheidsinterventie marktstimulering kan op basis van dit 
onderzoek geen eenduidig antwoord worden gegeven. Wel is het een feit dat de effecten van 
herstructureringsprojecten nauwelijks bekend zijn, en dat er ook weinig onderzoek naar wordt 
gedaan. Het verouderingsproces en de vicieuze cirkel aan problemen op de bedrijventerreinenmarkt 
is met het inzetten van markstimulering nog niet doorbroken. De herstructureringsopgave van 
bedrijventerreinen is in de laatste decennia namelijk toegenomen. Door deze redenen rijst de vraag 
of er geen andere overheidsinterventies zoals marktstructurering overwogen moeten worden om de  
problemen op de bedrijventerreinenmarkt op te lossen. Wel kan met zekerheid gezegd worden dat 
er meer onderzoek moet plaatsvinden naar de effecten van de gebruikte overheidsinterventies. De 
herstructurering van bedrijventerreinen is namelijk gestart rond het jaar 2004. Dit betekent dat er al 
veel bedrijventerreinen zijn geherstructureerd, terwijl de werkelijk gerealiseerde effecten nauwelijks 
bekend zijn. Daarom is het van belang dat er juist naar de evaluaties van beleidsplannen aandacht 
wordt geschonken. Hiermee moet namelijk getoond worden of de gebruikte overheidsinterventies 
wel of niet succesvol zijn.    
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H1: Inleiding  
 
Het onderwerp bedrijventerreinen is al een geruime tijd, zowel voor de overheid als de wetenschap 
en marktpartijen een onderwerp binnen de ruimtelijke planning, waar druk om gediscussieerd wordt. 
De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de effecten die daarmee gepaard gaan zoals 
veroudering, leegstand en verrommeling zorgen voor ongewenste ontwikkelingen op de 
bedrijventerreinenmarkt. Deze ontwikkelingen worden sinds een decennia nauw gevolgd door 
wetenschappers en overheid- en marktpartijen. Er worden veel studies gewijd aan de problemen op 
de bedrijventerreinenmarkt. Deze studies moeten ervoor zorgen dat de ontwikkelingen en de 
effecten van toegepaste maatregelen  inzichtelijk worden gemaakt.  
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt weergegeven wat de aanleiding is geweest om dit 
onderzoek op te zetten. In de tweede paragraaf wordt het onderzoek afgebakend en wordt er een 
probleemanalyse geschetst. De derde paragraaf geeft zowel de maatschappelijke als de 
wetenschappelijke relevantie weer van dit onderzoek. Vervolgens wordt in de vierde paragraaf de 
doelstellingen en onderzoeksvragen beschreven. De vijfde paragraaf geeft weer met welke 
strategieën en methoden de onderzoeksvragen beantwoord zullen worden. Tot slot wordt in de 
laatste paragraaf een leeswijzer van dit onderzoek weergegeven.  
 

§ 1.1: Aanleiding  
 
In 2004 is met het “Actieplan Bedrijventerreinen” voor het eerst een plan opgesteld om de 
ongewenste ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt een halt toe te roepen. Hoewel in 1999 
door de Sociaal Economische Raad (SER, 1999) advies is uitgebracht om zorgvuldig om te gaan met 
ruimte (waarbij ook de ruimte voor bedrijventerreinen wordt bedoeld), is in 2004 daadwerkelijk 
begonnen met de aanpak van het probleem van verouderde bedrijventerreinen. Volgens het 
actieplan  verkeerde de Nederlandse economie in zwaar weer en moest de overheid stappen nemen 
om de economie weer op de rails te krijgen. Het scheppen van voldoende ruimte voor werken was 
daarbij een belangrijk element. Voor een duurzame groei was de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen nodig (Ministerie EZ, 2004).  
 
Hoewel de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor een duurzame economische groei in Nederland 
moest zorgen, werd in het actieplan ook aandacht geschonken aan de herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen. Het scheppen van ruimte voor werken moest enerzijds ontstaan 
door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en anderzijds door de herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen. Dit is opmerkelijk te noemen, omdat in het actieplan er al vanuit 
wordt gegaan dat herstructurering van bedrijventerreinen weinig ruimtewinst oplevert (Ministerie 
EZ, 2004, p.4). De nationale opgave voor herstructurering bedroeg in 2004 20% van het bestaande 
areaal. De problemen op deze terreinen waren dermate groot, dat regulier onderhoud niet meer 
voldoende was. Er moest geherstructureerd worden. Wel wordt in het actieplan erkend dat 
herstructurering een complex proces is, dat veel tijd en inspanning vergt. Een van de doelstellingen is 
dan ook om de duur van herstructureringsprojecten met 20% te verkorten.  
 
Het opmerkelijke aan al deze ontwikkelingen op de bedrijventerreinmarkt is, dat toentertijd volgens 
het actieplan de opgave voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen 20% besloeg, 
terwijl in 2011 door Ministerie van Infrastructuur & Milieu (2011) op basis van IBIS-gegevens ruim 
een derde van alle bestaande bedrijventerreinen wordt bestempeld als verouderd. Dit betekent dat 
het herstructureringsbeleid in de tussentijd niet heeft kunnen zorgen voor vermindering van 
verouderde bedrijventerreinen. Het verouderingsproces op bedrijventerreinen heeft zich, mede door 
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, in de loop van de tijd doorgezet waardoor de 
herstructureringsopgave groter is geworden.  
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Als het advies van de SER (SER, 1999) als uitgangspunt wordt genomen voor de omgang met 
ruimtegebruik op bedrijventerreinen, kan gesteld worden dat de problemen op de 
bedrijventerreinenmarkt niet opgelost zijn, en zelfs zijn verergerd. De herstructurering van 
bedrijventerreinen is daarom nog steeds van groot belang voor de Nederlandse 
bedrijventerreinenmarkt. Daarom is op 9 december 2009 voor een beter aanpak van de 
problematiek op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt, een advies uitgebracht door de Taskforce 
Herontwikkeling Bedrijventerreinen (THB, 2009). In het adviesrapport wordt gewezen op het belang 
van een collectieve aanpak van de achterstallige herstructureringsopgave die gezien moet worden als 
economische stadsvernieuwing. Daarnaast wordt geadviseerd om de bedrijventerreinenmarkt te 
verzakelijken, bij zowel de ontwikkeling als het beheer ervan. In combinatie met het creëren van 
schaarste moet verzakelijking ertoe leiden dat herstructurering op den duur behoort tot de normale, 
marktgestuurde levenscyclus van bedrijventerreinen met een beperkte (faciliterende) rol voor de 
overheid. Als laatst wordt geadviseerd om de planning en uitvoering van de herontwikkeling van 
bedrijventerreinen te positioneren in een ‘regionale arena’. De regionale arena biedt volgens de THB 
de beste kansen voor de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt, en de koppeling van 
greenfieldontwikkeling aan brownfieldontwikkeling (THB, 2009, p.3). Het advies van de THB en de 
Samenwerkingsagenda Mooi Nederland (ondertekend in 2007 door ministers van VROM en EZ, het 
IPO en de VNG waarin bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd) heeft uiteindelijk geleid tot de 
ondertekening van het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020, waarin ruim 400 miljoen euro 
beschikbaar wordt gesteld voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Met de 
ondertekening van dit convenant is nogmaals het belang van de herstructureringsopgave van 
bedrijventerreinen onderstreept.  
 
In de “roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt” (Ministerie van VROM, 2010) 
wordt wederom het belang van verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt aangegeven. Er wordt 
gesteld dat de problemen op de bedrijventerreinenmarkt opgelost kunnen worden, wanneer de 
markt verzakelijkt. Het doel ervan is behoud en groei van de waarde van bedrijventerreinen door een 
professionele en gebiedsgerichte aanpak. Hiervoor is volgens de ‘roadmap’ een grotere (financiële) 
betrokkenheid nodig van private partijen in samenwerking met overheden. De uitwerking van de 
roadmap moet er uiteindelijk voor zorgen dat bedrijventerreinen beter functioneren, minder snel 
verouderen en effectiever inspelen op de behoeften en wensen van de eindgebruikers (Ministerie 
van VROM, 2010).  
De uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 zal ondersteund worden met acties 
die ook in de ‘roadmap’ zijn aangegeven. Een tweejaarlijkse monitor van de verzakelijking om de 
markttransparantie te verbeteren is één van die acties. Het ministerie I&M wenst namens alle 
partijen die de ‘roadmap’ tot stand hebben gebracht deze verzakelijkingstrategie te monitoren.  
 
Een belangrijk deel van de rijks- en provinciale budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak 
van de bedrijventerreinenproblematiek gaat naar de herstructureringsopgave. Volgens het Ministerie 
I&M ligt het daarom voor de hand om de voortgang en de effecten van de herstructurering te 
monitoren, omdat de strategie tot verzakelijking in het verlengde ligt van de 
herstructureringsopgave. Wel dient vermeld te worden dat Mooi NL eind vorig jaar is opgeheven 
wegens geldgebrek.  
Het is opmerkelijk dat onderzoek naar de voortgang en effecten van herstructurering tot op heden 
nauwelijks is gedaan en zelfs als een probleem gezien kan worden voor de verdere uitwerking van de 
beleidsplannen op de bedrijventerreinenmarkt. Er is in de wetenschap en in de praktijk nog te weinig 
bekend over de effecten van herstructurering, terwijl de realisering van die effecten juist  belangrijk 
is. In dit onderzoek wordt daarom naar aanleiding van de monitoring van de herstructureringsopgave 
geprobeerd inzichten te geven over de effecten van herstructurering. In de volgende paragraaf wordt 
toegelicht welke effecten van herstructurering in dit onderzoek wordt bestudeerd.  
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§ 1.2: Afbakening  en probleemanalyse 
 
Uit de literatuur (Olden, 2007; 2010; Algemene Rekenkamer, 2008; Renes e.a., 2009) valt op te 
maken dat de herstructurering van bedrijventerreinen nog veel knelpunten kent. Wel zijn er tot op 
heden al vele bedrijventerreinen geherstructureerd. Uit wetenschappelijk, maar ook praktisch 
perspectief, is het interessant te onderzoeken welke lessen uit deze herstructureringsprojecten 
getrokken kunnen worden. In de wetenschap zijn er vaker onderzoeken gedaan naar de effecten van 
herstructurering op achterstandswijken (Van Beckhoven & Van Kempen, 2002; Bergeijk et. al., 2008). 
Onderzoek naar de effecten van herstructurering op bedrijventerreinen is nog niet of nauwelijks 
gedaan. Door de samenwerking van de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) en het Kadaster wordt 
met dit onderzoek een eerste stap gezet naar de effecten van herstructurering. De samenwerking 
leidt tot het beschikbaar komen van informatie van beide partijen, die vervolgens is gecombineerd. 
De RUN beschikt over veel informatie over (geherstructureerde) bedrijventerreinen en het Kadaster 
biedt de mogelijkheid om transactiegegevens op bedrijventerreinen te analyseren.  
 
Uit de transactiegegevens die het Kadaster heeft kan veel informatie vergaard worden over typen 
partijen die aankopen doen, de koopsom die is betaald, de datum van aankopen en de grootte van 
percelen etc. Hiermee kan nagegaan worden wat voor effect herstructurering heeft gehad op de 
aantallen transacties. Daarnaast kan onderzocht worden of de herstructurering heeft geleid tot een 
verbetering van de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen.  
 
Dit onderzoek naar de effecten van herstructurering zal zich voornamelijk richten op de 
prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen en niet op werkgelegenheid, het 
economisch functioneren van bedrijven of de ruimtelijke consequenties. Om het effect van 
herstructurering op de prijsontwikkeling te kunnen meten zullen de transacties op de desbetreffende 
terreinen geanalyseerd worden. Door de transacties op deze bedrijventerreinen in een tijdlijn af te 
zetten wordt er onderzocht wat het effect van herstructurering is op het aantal transacties en  de 
prijsontwikkeling. De analyse naar het type eigenaren dat aankopen doet, zal zich beperken tot het 
geven van een beschrijvende beeld over de verschillende partijen die aankopen hebben gedaan. Wel 
zal aan de hand van deze informatie aangegeven kunnen worden of het grondbezit van 
overheidspartijen op bedrijventerreinen toeneemt of vermindert. Om het effect van herstructurering 
op deze bedrijventerreinen inzichtelijker te kunnen maken, worden geherstructureerde 
bedrijventerreinen vergeleken met niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. De niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen dienen hierbij als controlegroep.  
 
Daarnaast wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de gegevens uit de Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) waarover het Kadaster beschikt. In de BAG staat informatie over de 
oppervlakte, de leeftijd en het gebruiksdoel van het pand. De transactiegegevens worden gekoppeld 
met de BAG-gegevens waardoor het mogelijk wordt te onderzoeken of geherstructureerde 
bedrijventerreinen verschillen van niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Aan de hand hiervan 
wordt een regressieanalyse uitgevoerd en kan er op significantieniveau uitspraken worden gedaan 
over de toetsresultaten. 
 

§ 1.3: Doelstellingen en onderzoeksvragen 
 
In deze paragraaf wordt eerst weergegeven welke doelstellingen het onderzoek heeft. Daarop volgt 
de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen, die het mogelijk moeten maken om de doelstellingen 
van het onderzoek te realiseren.  
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Doelstellingen 

 Analyseren van aanleiding, doel, voor- en nadelen, typen en effecten van herstructurering. 
 

 Analyseren van verschuivingen in de samenstelling van typen eigenaren die betrokken zijn bij 
transacties op de bedrijventerreinenmarkt.  

 

 Analyseren van de dynamiek van transacties op geherstructureerd bedrijventerreinen en 
niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. 
 

 Analyseren van de effecten van herstructurering op de prijsontwikkeling van 
bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. 

 
Centrale Onderzoeksvraag 

Hoe heeft herstructurering de prijsontwikkeling van bedrijventerreinen beïnvloed? Heeft 

herstructurering geleid tot meer transacties (dynamischer markt) en hogere vastgoedprijzen?  

Deelvragen  

 Wat voor ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden in de laatste decennia op de 
bedrijventerreinenmarkt en hoe is de overheid omgegaan met deze ontwikkelingen? 
 

 Hoe komt veroudering op bedrijventerreinen tot stand? Welke typen veroudering valt er te 
onderscheiden en wat zijn de belangrijkste oorzaken van veroudering?   
 

 Wat houdt herstructurering van bedrijventerreinen in? Welke typen herstructureringen 
bestaan er en wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de herstructurering van 
bedrijventerreinen?  
 

 Hoeveel transacties hebben er plaatsgevonden in de periode 1995-2010 op de 
bedrijventerreinenmarkt en hoe kunnen de partijen die transacties doen getypeerd worden? 
Is er, voor zover de data toereikt, een verschuiving waar te nemen in de samenstelling van 
partijen die transacties doen? 
 

 In hoeverre is uit de transacties op bedrijventerreinen af te leiden dat herstructurering een 
positief effect heeft gehad op de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van 
bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen en hoe verhoudt dit zich tot niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen?  
 

 In hoeverre is uit de transacties te verklaren dat herstructurering de prijsontwikkeling van 
bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen positief heeft beïnvloed? Hoe verhoudt de 
prijsontwikkeling van geherstructureerde bedrijventerreinen zich tegenover de niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen?   
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§ 1.4: Relevantie onderzoek 

Nu de aanleiding is besproken en een afbakening is gedaan, wordt hier beschreven wat de relevantie 
is van dit onderzoek. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt in wetenschappelijke en 
maatschappelijke relevantie.  
 
Maatschappelijke relevantie 
Het onderzoek is van uitermate belang voor de maatschappij. Herstructurering gaat voornamelijk 
over het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen, en daarmee de kwaliteit van ruimte 
voor werkplekken. Een derde van de beroepsbevolking werkt volgens Van Dinteren (2008) op 
bedrijventerreinen. Het verouderen of verdwijnen van bedrijventerreinen kan invloed hebben op 
zowel de verhuisplannen van mensen als bedrijven. Werknemers wonen het liefst dichtbij hun 
werkplek en voor bedrijven is het van uitermate belang dat het bedrijventerreinen aantrekkelijk en 
representatief is voor het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten.  
 
Daarnaast moet dit onderzoek nieuwe inzichten bieden over de effecten van herstructurering. In de 
literatuur(CPB, 2001; Traa & Knoben., 2009; THB, 2009; Ministerie van VROM, 2010) wordt vaak 
benadrukt dat naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen noodzakelijk is. Niet alleen nieuwe bedrijventerreinen, maar ook de 
te herstructureren bedrijventerreinen zullen in de toekomst voor een groot deel de kwaliteit van de 
Nederlandse landschap bepalen. Voor de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt is het belangrijk te 
evalueren wat bereikt kan worden met de herstructurering van bedrijventerreinen. Het proces van 
herstructurering kost namelijk veel tijd en geld, en kent vele andere obstakels bij de uitvoering (zie 
H2). Het is dus belangrijk om te evalueren of het wel de moeite waard is om herstructurering in de 
toekomst weer als middel te zien om verouderde bedrijventerreinen op te knappen. De belangrijkste 
hamvraag is dus of de beoogde effecten van herstructurering wel daadwerkelijk worden behaald. 
Hoewel dit onderzoek zich afbakent tot een klein deel van de effecten van herstructurering, zal het 
nieuwe inzichten in beeld brengen over de herstructurering van bedrijventerreinen. Het onderzoek 
heeft als belangrijkste doel het inzichtelijk maken van de effecten van herstructurering op de 
prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen.  
 
Wetenschappelijke relevantie  
Het onderzoek is naast de maatschappij ook relevant voor de wetenschap. Het bestudeert de 
institutioneel-economische theorieën over (vormen van) overheidsinterventies. Needham (2005) 
beschrijft op welke manieren overheden kunnen interveniëren op economische markten. Daarbij 
wordt vaak de bedrijventerreinenmarkt en de woningmarkt als voorbeeld genomen. De effectiviteit 
van de typen overheidsinterventies is in de wetenschap eerder ter discussie gesteld door 
verschillende onderzoekers (Buitelaar, 2003; Needham, 2005; Van der Krabben & Dinteren, 2009).  
Bij deze onderzoeken wordt voornamelijk aandacht gevraagd voor de typen overheidsinterventies 
die nog niet zijn gebruikt en waar nog weinig over bekend is.  
Op het gebied van de bedrijventerreinen stimuleert de overheid deze markt door subsidies te 
verlenen aan gemeenten voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Met dit onderzoek wordt 
op een empirische wijze de effectiviteit van het type overheidsinterventie getoetst (in dit geval 
marktstimulering). Het onderzoek moet als een case studie worden gezien, waarbij met behulp van 
data geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen met elkaar worden 
vergeleken. Op deze wijze wordt getracht antwoord te kunnen geven op de effectiviteit van het type 
overheidsinterventie dat op de bedrijventerreinenmarkt is ingezet door de overheid.  
 
Daarnaast wordt onderzocht hoe de prijs van industrieel vastgoed wordt gevormd. Er is in Nederland 
namelijk niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar industriële vastgoedprijzen. Door Weterings e.a. 
(2009) wordt gesteld dat investeringen in bepaalde omgevingskenmerken binnen integrale 
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gebiedsgerichte projecten kunnen leiden tot hogere woningprijzen. Volgens Weterings et al. (2009) is 
het de vraag of dit ook het geval is voor bedrijfspanden. Verder wijzen Eijgenraam & Ossokina (2006) 
erop dat de effecten van omgevingskenmerken op de prijzen van bedrijfspanden nauwelijks zijn 
onderzocht. Door middel van een multiple regressieanalyse wordt daarom onderzocht of 
herstructurering effect heeft gehad op de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op 
bedrijventerreinen. Daarnaast wordt aan de hand van verschillende pand- en omgevingskenmerken 
bestudeerd hoe deze invloed hebben op de prijs van bedrijfsvastgoed. 
 

§ 1.5: Onderzoeksstrategie- en methoden 

Het onderzoek wordt in vijf stappen uitgevoerd. De methodiek die wordt gebruikt, zal verder worden 
toegelicht in het hoofdstuk ‘onderzoeksopzet’ (zie H4).  
 
Voor de uitvoering van het onderzoek volgt hier een korte stappenplan: 

1. Het vormen van een theoretisch kader (zie H3). In dit hoofdstuk zal het doel van ruimtelijke 
planning uiteengezet worden, en zal duidelijk gemaakt worden welke typen 
overheidsinterventies in de literatuur worden onderscheiden. Verder zal duidelijk worden 
gemaakt tot welke overheidsinterventie ‘herstructurering’ gerekend wordt.  Aan de hand van 
het type overheidsinterventie waaronder herstructurering valt, zal de effectiviteit van dit 
type overheidsinterventie in de eindconclusie van het onderzoek beoordeeld worden.  
 

2. Uiteenzetting van de beoogde effecten van herstructurering en toelichting van de prijs- en 
waardestijging van grond en vastgoed. Aan de hand van de te onderzoeken effecten van 
herstructurering, wordt een selectie gemaakt van geherstructureerde en niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen. De onderzoekspopulatie wordt bepaald aan de hand 
van het databestand van de Radboud Universiteit Nijmegen. De selectie van 
bedrijventerreinen wordt aan de hand van vele variabelen bepaald, zoals: type 
herstructurering, type bedrijventerrein, aantal transacties, ligging van het bedrijventerrein 
etc. Al deze keuzes worden beargumenteerd in het hoofdstuk ‘onderzoeksopzet’ (zie H4).  
 

3. Analyse van alle transacties op de bedrijventerreinenmarkt (zie H5). Analyse van de aantallen 
transacties en de typen partijen die betrokken zijn bij de transacties. Welke typen partijen 
kopen of verkopen eigendom op de bedrijventerreinenmarkt? Zijn er verschuivingen te zien 
in de samenstelling van typen partijen die kopen of verkopen in de periode 1995-2010?  
 

4. Analyse van de transacties op de geselecteerde bedrijventerreinen (zie H5). Wat voor 
ontwikkeling is te zien in het aantal transacties en de prijs van het vastgoed op 
geherstructureerde bedrijventerreinen? Is er een (positief) effect te zien door 
herstructurering? Hoe verhouden geherstructureerde bedrijventerreinen zich tegenover 
niet-geherstructureerde bedrijventerreinen? 
 

5. Toepassing van de theorie van de hedonische prijsanalyse op de transacties (zie H6). In dit 
hoofdstuk wordt bepaald wat het effect van herstructurering is geweest op de 
vastgoedprijzen. Daarnaast wordt aan de hand van verschillende variabelen bepaald welke  
pand- en omgevingskenmerken invloed hebben op de transactieprijs. Onderzocht wordt wat 
voor uitspraken gedaan kunnen worden over de transacties op de bedrijventerreinenmarkt 
aan de hand van een multiple regressieanalyse.  
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§ 1.6: Betrouwbaarheid, validiteit en beperkingen 
 
De gebruikte methode van dataverzameling van het onderzoek, in dit geval de databestanden van de 
RUN en het Kadaster, maakt het mogelijk om op een zorgvuldige manier de prijsontwikkeling van 
bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen te bestuderen. Er worden twee onderzoeken uitgevoerd, 
namelijk het onderzoek naar geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen en 
de hedonische prijsanalyse.  
 
Bij het eerste deel van het onderzoek (vergelijking van vooraf geselecteerde geherstructureerde en 
niet-geherstructureerde bedrijventerreinen) is het niet verstandig om generaliserende uitspraken te 
doen over de onderzoeksresultaten. Bij het tweede deel van het onderzoek (hedonische prijsanalyse 
op basis van BAG-gegevens van het Kadaster) wordt een multiple regressieanalyse uitgevoerd, op 
basis van gegevens voor alle bedrijventerreinen uit de twee databestanden (Kadaster en de RUN). 
Hiermee wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot en kan er wel gegeneraliseerd 
worden.  
 
Bij de bepaling van de validiteit van dit onderzoek wordt daarom onderscheid gemaakt tussen 
interne en externe validiteit (Baarda & de Goede, 2006). Voor het eerste deel van het onderzoek 
moet vermeld worden dat de interne validiteit is vergroot door criteria op te nemen waaraan 
geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerrein moeten voldoen (zie H4). De 
onderzoeksresultaten zijn daarom enkel geldig voor de geselecteerde geherstructureerde en niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen. Hoewel verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten van 
deze empirische vergelijking ook zullen gelden voor andere niet geselecteerde (geherstructureerde) 
bedrijventerreinen, wordt voor de zekerheid op basis hiervan geen generaliseringen gedaan. De 
externe validiteit wordt daarom gemeten met het tweede deel van het onderzoek.  
 
Voor het tweede deel van het onderzoek (hedonische prijsanalyse) geldt dat de interne validiteit is 
vergroot door veel transacties te filteren en verwijderen, omdat sommige postcodenummers niet 
gekoppeld konden worden met de BAG-gegevens, of omdat er ontbrekende observaties waren. 
Daarnaast is de interne validiteit vergroot door de ‘outliers’ te verwijderen, omdat deze invloed 
kunnen hebben op de multiple regressieanalyse waardoor een vertekend beeld kan ontstaan (zie 
H6). Voor de externe validiteit van dit deel van het onderzoek kan worden vermeld dat alle 
bedrijventerreinen in Nederland zijn meegenomen in de multiple regressieanalyse. Hoewel er (zoals 
eerder vermeld) observaties zijn verwijderd om de betrouwbaarheid te vergroten, kunnen er met 
deze onderzoeksresultaten wel generaliserende uitspraken gedaan worden. 
 
Als laatst moet vermeld worden dat naast de ontbrekende postcodenummers en observaties, het 
beperkt aantal transacties op bedrijventerreinen als een beperking gezien kan worden. Daardoor kon 
in het eerste deel van het onderzoek weinig geherstructureerde en niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen met elkaar  vergeleken worden, die in dezelfde gemeente gevestigd waren. Voor 
de vergelijking van geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen zijn daarom 
vaak bedrijventerreinen geselecteerd uit het Corop-gebied.  

 
§ 1.7: Onderzoeksopzet (Leeswijzer) 

Om de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden, wordt hierna in 
hoofdstuk twee de bedrijventerreinenmarkt uiteengezet. Er wordt toegelicht wat voor beleid er tot 
op heden is gevoerd op bedrijventerreinen, wat er wordt verstaan onder bedrijventerreinen en hoe 
de ontwikkeling ervan tot stand komt. Daarnaast wordt ingegaan op het verouderingsproces en de 
herstructurering van bedrijventerreinen.  
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In hoofdstuk drie wordt het onderzoek in een theoretisch kader gezet. Er wordt besproken wat 
ruimtelijke planning inhoudt, en hoe verschillende actoren hierin met elkaar in verband staan. 
Daarnaast wordt ingegaan op de typen overheidsinterventies waarmee overheden (economische) 
markten kunnen sturen. Ook wordt uiteengezet onder welke type overheidsinterventie 
herstructurering valt. Het hoofdstuk sluit af met een conceptueel model, waarin wordt afgebeeld hoe 
de effecten van herstructurering gemeten zal worden.  
 
In hoofdstuk vier wordt eerst theorie gegeven over de beoogde effecten van herstructurering en de 
prijs- en waardestijging van vastgoed en grond. Daarna wordt weergegeven wat voor soort 
onderzoek dit is, van welke onderzoeksmethoden gebruik wordt gemaakt en wat voor data er wordt 
gebruikt. Het hoofdstuk geeft verder weer wat voor keuzes er zijn gemaakt bij het selecteren van 
bedrijventerreinen en verantwoordt de analytische beslissingen.  
 
De resultaten van het onderzoek worden besproken in hoofdstukvijf. Eerst wordt ingegaan op de 
transacties op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt. Daarna worden de resultaten van de 
geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen weergegeven. Met grafiek en 
tabellen wordt een vergelijking gedaan tussen deze twee groepen bedrijventerreinen op de 
dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed.  
 
De resultaten van hoofdstuk vijf worden in hoofdstuk zes als het ware gecontroleerd. Op basis van 
een multiple regressieanalyse wordt op grotere schaal toetsen gedaan en worden er conclusies 
getrokken met betrekking tot het effect van herstructurering op vastgoedprijzen op 
bedrijventerreinen. In het afsluitende hoofdstuk van dit onderzoek worden alle resultaten 
weergegeven, mogelijke discussies in daglicht gebracht en aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoeken.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Güngör Arslan 
Radboud Universiteit Nijmegen – Kadaster 

17 
 

H2 : De bedrijventerreinenmarkt  
 
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste definities en ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt 
toegelicht worden. Het hoofdstuk schetst weer wat wordt verstaan onder bedrijventerreinen, hoe 
veroudering van bedrijventerreinen tot stand komt en wat de belangrijkste aspecten zijn van 
herstructurering. Het hoofdstuk is bedoeld om kort toe te lichten wat wordt verstaan met de termen 
die in dit onderzoek worden gebruikt en is een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen op 
de bedrijventerreinenmarkt.  
 
Paragraaf 2.1 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planning en 
grondbeleid en gaat in op de ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt. Daarnaast wordt 
beschreven wat het beleid is geweest van de overheid in de laatste decennia, en wordt uiteengezet 
wat de belangrijkste taken zijn van de verschillende overheidsorganen. Paragraaf 2.2 behandeld 
algemene literatuur over het belang en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook beschrijft deze 
paragraaf wat voor type bedrijventerreinen er bestaan. Paragraaf 2.3 zet uiteen hoe de veroudering 
van bedrijventerreinen tot stand komt. Tot slot geeft paragraaf 2.4 een overzicht van de belangrijkste 
kenmerken en obstakels van de herstructurering van bedrijventerreinen, en wordt een conceptueel 
model weergegeven voor de bedrijventerreinenmarkt.  
 

§ 2.1 Ontwikkelingen en beleidsvoering op de bedrijventerreinenmarkt 

In deze paragraaf wordt kort een inleiding gemaakt over de ontwikkelingen in de 
gebiedsontwikkeling en grondbeleid. De ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid hebben 
namelijk ook betrekking op de bedrijventerreinenmarkt. Daarna wordt in deze paragraaf besproken 
wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op de bedrijventerreinenmarkt in de laatste decennia en wat 
voor beleid er is gevoerd. De paragraaf sluit af met een overzicht van de belangrijkste taken van de 
verschillende overheidspartijen. Al met al zal deze paragraaf antwoord geven op de volgende 
deelvraag:  
 

Wat voor ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden in de laatste decennia op de 
bedrijventerreinenmarkt en hoe is de overheid omgegaan met deze ontwikkelingen? 

 
2.1.1 ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling en grondbeleid 
In Nederland stond de ruimtelijke ordening decennialang in het teken van groei, uitbreiding en 
verstedelijking. Dat er de laatste jaren een verandering plaats heeft gevonden in de ruimtelijke 
ordening blijkt uit de discussies waarin vooral de termen krimp, crisis, stagnatie, efficiënt 
ruimtegebruik en binnenstedelijke vernieuwing veelvuldig worden gebruikt. Het overheidsbeleid 
wordt tegenwoordig in bijna elke (vastgoed)sector aangepast aan de behoeften van de markt. Dat is 
ook de reden dat tegenwoordig in Nederland in plaats van nieuwbouw, de nadruk steeds meer komt 
te liggen op het vernieuwen van bestaand (stedelijk) gebied. Een voorbeeld is de Nota Ruimte waarin 
werd gestreefd naar de realisering van 25% tot 40% van de woningbouw in bestaand stedelijk gebied 
(Buitelaar, 2010). Daarnaast heeft de crisis op de woningbouw- en kantorenmarkt op de hele wereld 
gezorgd voor verschuivingen in de overheidssturing.  
 
In Nederland betekent dit dat er in veel regio’s teveel plannen zijn voor de ontwikkeling van 
woningen en kantoren. In het voorbeeld van Amsterdam zijn 65.000 woningen gepland tot 2020, 
terwijl er maar behoefte is aan 35.000 woningen. Dit zorgt ervoor dat gemeenten in grote financiële 
problemen komen, en woningbouwplannen moeten annuleren. De kantorenmarkt in Amsterdam 
vertoont eenzelfde beeld, waar 1 miljoen vierkante meter aan geplande kantoorontwikkeling is 
geschrapt (Gemeente Amsterdam, 2010). Al deze ontwikkelingen duiden erop dat overheidspartijen, 
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en met name gemeenten, voor moeilijke tijden staan waarin belangrijke stappen gezet moet worden 
om de ruimte zo efficiënt mogelijk in te richten.  
 
Deze negatieve trends hebben invloed gehad op de inrichting van de ruimte in Nederland. De 
ruimtelijke ordening in Nederland heeft internationaal gezien een bijzonder karakter.  
Het bijzondere karakter valt te verdelen in het traject van grond- en gebiedsontwikkeling enerzijds en 
de ontwikkeling van het vastgoed anderzijds. De gemeenten in Nederland voeren actief grondbeleid, 
waarin grond wordt opgekocht, bouwrijp wordt gemaakt, infrastructuur wordt aangelegd en weer 
door wordt verkocht aan vastgoed- of projectontwikkelaars in kavels als bouwgrond. De vastgoed- of 
projectontwikkelaar realiseert vervolgens op die bouwgrond woningen, winkels, kantoren etc. (Van 
der Krabben, 2011). Vergeleken met andere landen bevindt Nederland zich in een speciale positie als 
het gaat om de ruimtelijke planning. In andere Europese landen zijn het vaak de vastgoed- of 
projectontwikkelaars die bij de gemeente aankloppen met een plan voor bijvoorbeeld woningbouw. 
Wanneer de gemeenten akkoord gaan met het plan, wordt of is de grond al opgekocht en wordt het 
vastgoed gebouwd door de desbetreffende partij (Gielen & Tasan-Kok, 2009).   
 
In een onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau (2007) en een interview van Barrie Needham 
(Binnenlands Bestuur, 2007) wordt zelfs gesteld dat de gemeenten moeten afstappen van actief 
grondbeleid en zich meer moeten focussen op faciliterend grondbeleid. Gemeenten zouden veel 
minder financieel afhankelijk kunnen zijn en beter kunnen sturen door kaders vast te stellen. Deze 
beredenering wordt versterkt door Van der Krabben (Buitelaar, 2010; Van der Krabben, 2011), die 
stelt dat er voor gemeenten andere strategieën zijn om publieke investeringen te kunnen verhalen. 
Een voorbeeld daarvan is de Grex-wet in de nieuwe Wro, die gemeenten meer zekerheid biedt bij het 
verhalen van kosten van projecten bij private ontwikkelaars (Rijksoverheid, 2011).   
 
De moeilijke tijden op de vastgoedmarkt, de schaarste aan uitleggebieden (greenfields), de nadruk 
op (her)ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied en andere strategieën voor het verhalen van de 
kosten voor publieksinvesteringen, zouden de gemeenten in de toekomst zover kunnen krijgen om  
vaker faciliterend grondbeleid te voeren.  
 
2.1.2 Ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt  
De ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt zijn vergelijkbaar met die van de woningbouw en 
de kantorenmarkt. Ook op de bedrijventerreinenmarkt voeren gemeenten actief grondbeleid, 
waarmee ze de regie in handen hebben. Volgens vele wetenschappers hebben ze zelfs een 
monopoliepositie (Louw e.a., 2009; Van der Krabben & Buitelaar, 2011). De gemeenten bezitten 
namelijk veel grond waarop nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld kunnen worden. Volgens Arcadis 
(2011) ontwikkelen gemeenten 80% van de nieuwe bedrijventerreinen tegenover 20% door private 
ontwikkelaars. Dit wijst op een geringe verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt, waarin 
marktpartijen volgens de behoeften van de eindegebruikers bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen. 
Gevolgen van het tot nu toe gevoerde beleid is het verouderen van bedrijventerreinen, ontstaan van 
overaanbod aan bedrijventerreinen, leegstand en de verrommeling van het landschap. 
 
Uit de literatuur komt naar voren dat het te ruime aanbod van bouwrijpe grond voor de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen vooral komt door de positie van de gemeenten op de 
bedrijventerreinenmarkt (CPB, 1999; Segeren e.a., 2005; Van Dinteren, 2008; Louw et. al., 2009; Van 
der Krabben & Buitelaar, 2010). Het voeren van actief grondbeleid en de monopoliepositie van 
gemeenten heeft veel invloed gehad op de ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt. Volgens 
Arcadis (2011) kent Nederland een bedrijventerreinenmarkt waar veel leegstand is en waar een 
derde van alle bedrijventerreinen is verouderd.  Dit komt doordat gemeenten te veel grond hebben 
vrijgegeven voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. De gronduitgifte voor de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen is namelijk een belangrijke inkomstenbron voor veel 
gemeenten. Naast het verdienen van geld door de uitgifte van grond voor nieuwe bedrijvigheid is het 
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concurreren met buurgemeenten misschien wel een tweede, belangrijker argument om te kiezen 
voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.  
 
De gemeenten beconcurreren elkaar met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen om 
werkgelegenheid te creëren en bedrijven aan te trekken. Olden (2010, p.19) merkt hier op dat de 
relatie tussen de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en economische groei c.q. werkgelegenheid 
in de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken niet is bewezen. Volgens Segeren et al. (2005) is daardoor 
niet vast te stellen of de huidige praktijk wel bijdraagt aan de doelstellingen van het beleid: het 
stimuleren van de lokale economie en de werkgelegenheid. De concurrentie tussen gemeenten zorgt 
ervoor dat de grondprijzen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen lager zijn dan de 
werkelijke waarde.  
  
Al deze ontwikkelingen hebben de regionale samenwerking niet bevorderd. De grote uitgifte van 
grond voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen heeft gezorgd voor overaanbod op de 
bedrijventerreinenmarkt. De ‘mis-match’ in vraag en aanbod van bedrijventerreinen is een probleem 
voor veel gemeenten, maar een voordeel voor bedrijven. Bij eventuele verhuisplannen is er voor 
bedrijven voldoende mogelijkheid om te verhuizen naar andere bedrijventerreinen (Louw et. al., 
2004).  
 
Een ander gevolg van de ontwikkeling van bedrijventerreinen is het versnipperd eigendom. Het 
uitgeven van grond in kavels heeft gezorgd voor vele grondeigenaren op bedrijventerreinen. Vanuit 
dat perspectief kan niet gezegd worden dat de bestaande (verouderde) bedrijventerreinen duurzaam 
zijn ontwikkeld, omdat het beheer van deze bedrijventerreinen vaak niet wordt gedaan door een 
overkoepelende organisatie of vastgoedbeheerder. Het beheer van deze bedrijventerreinen wordt 
veelal overgelaten aan de gemeente. De eindgebruikers van kavels voelen zich niet  verantwoordelijk 
voor het beheer van de openbare ruimte op het bedrijventerrein en zijn dat ook niet. Het ontbreken 
van het beheer van de openbare ruimte en het vastgoed heeft gezorgd voor veroudering en een 
snellere waardevermindering van vastgoed- en grondprijzen op deze bedrijventerreinen. Het gevolg 
daarvan is dat hoogwaardige bedrijven sneller kiezen voor verhuizing naar andere 
bedrijventerreinen. De plek van deze bedrijven wordt ingenomen door bedrijven met een lagere 
toegevoegde waarde aan het terrein, zoals autogarages of kleine detailhandel. Wanneer al deze 
negatieve ontwikkelingen zich opstapelen, is leegstand en een versterking van het 
verouderingsproces uiteindelijk niet meer te voorkomen (Van der Wouden e.a., 2006).    
 

Foto 1: Voorbeeld van een bedrijventerreinen met een goede infrastructuur

 
Bron: G. Arslan, 2011  
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2.1.3: Beleidsvoering op de bedrijventerreinenmarkt 
De bedrijventerreinenmarkt is belangrijk voor de economie van Nederland omdat het volgens het 
Planbureau voor de Leefomgeving (Traa & Knoben, 2009) een derde van alle werkgelegenheid in 
Nederland herbergt. Het goed functioneren van bedrijventerreinen, waarin de ruimte voor 
bedrijvigheid efficiënt wordt ingericht is dus uitermate van belang. De negatieve ontwikkelingen op 
de bedrijventerreinenmarkt zijn daarom niet onopgemerkt gebleven bij de overheidsinstanties. Er 
zijn vele beleidsplannen opgesteld om de bedrijventerreinenmarkt te kunnen sturen. Hieronder 
wordt kort uiteengezet welke belangrijke beleidsplannen in de afgelopen tien jaar zijn opgesteld om 
de problemen op de bedrijventerreinenmarkt op te lossen.  
 
De verrommeling van het landschap is in feite in 1999 voor het eerst onder de aandacht gebracht 
door de Sociaal Economische Raad (SER), waarmee duidelijk werd gemaakt dat de ruimte in 
Nederland beter benut moet worden. De raad stelde de SER-ladder op, waarin werd gesteld dat de 
ruimte voor de functies wonen, bedrijvigheid en infrastructuur aan de hand van drie richtlijnen 
ingericht moet worden; 

 Gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie en/of door 
herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden; 

 Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik, de 
ruimteproductiviteit te verhogen; 

 Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van het 
ruimtegebruik aan de orde. Daarbij dienen de verschillende relevante waarden en belangen 
goed te worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van 
de locatie van ‘rode’ functies en door investeringen in kwaliteitsverbetering van de 
omliggende groene ruimte moet worden verzekerd dat het meerdere ruimtegebruik voor 
wonen, bedrijventerreinen en/of infrastructuur de kwaliteit van natuur en landschap 
respecteert en waar mogelijk versterkt (SER, 2011). 

 
Het idee achter het advies was dus dat alle mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen benut 
moesten worden, voordat werd overgegaan op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Het 
advies van de SER is in vele beleidsdocumenten opgenomen, hoewel over de daadwerkelijke 
toepassing ervan discussies bestaan. Het succes van de SER-ladder is misschien beperkt te noemen 
omdat het een vrijblijvend karakter had (Kooistra, 2009). Daarom hebben de ministers Cramer 
(Ruimte & Milieu) en Van der Hoeven (Economische Zaken) de SER-ladder verplicht in een algemene 
maatregel van bestuur. Hiermee werden provincies de taak opgelegd om de gemeenten te 
verplichten de SER-ladder te gebruiken in provinciale structuurvisies (SER, 2011).  
 
De negatieve ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt zijn vooral met het advies van de SER 
onder aandacht komen te staan van overheidsinstanties. De aanpak van het probleem van 
veroudering, verrommeling van het landschap en het beter benutten van bestaand stedelijk gebied is 
in vele beleidsdocumenten vastgelegd. Hoewel het probleem van verouderde bedrijventerreinen 
eerder in het daglicht is gebracht, is de echte aanpak van het probleem gestart met het Actieplan 
Bedrijventerreinen (2004). Toch is het opmerkelijk te noemen dat in het actieplan wordt uitgegaan 
van uitbreiding van het aanbod van bedrijventerreinen, terwijl al sprake is van 20% veroudering op 
bestaande bedrijventerreinen. Het volgende wordt verwoord: 
“Voldoende ruimte en een gevarieerd kwalitatief aanbod aan bedrijventerreinen is een noodzakelijke 
voorwaarde om onze  economie, die nu in zwaar weer verkeert, te versterken. Dit is hard  nodig om 
Nederland weer op de internationale ranglijsten met meest  aantrekkelijke vestigingsplaatsen te doen 
stijgen, werkgelegenheid te  behouden en een duurzame economische groei mogelijk te maken” 
(Ministerie EZ, 2004, p. 8). 
 
Hoewel het verouderingsproces op bedrijventerreinen in dit actieplan wordt erkend, kunnen er 
vraagtekens gezet worden over de aanpak van het probleem. In het actieplan (Ministerie EZ, 2004, 
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p.8) werd op dat moment uitgegaan van 21.000 bruto hectare aan verouderde bedrijventerreinen, 
terwijl dat percentage inmiddels op 30% ligt van het bestaande areaal aan bedrijventerreinen 
(Arcadis, 2011). Het verouderingsproces heeft zich dus in de loop van de tijd doorgezet, waardoor de 
herstructureringsopgave groter is geworden.   
 
De Uitvoeringsagenda Nota Ruimte (2006) is een ander beleidsdocument waar het onderwerp 
bedrijventerreinen in stond. Het ging in dit document vooral om de behoefteraming, regionale 
afstemming, financiering en kennis en ondersteuning. Daarnaast moest de Uitvoeringsagenda 
bovendien aanknopingspunten bieden voor het ‘keren’ van verrommeling van het landschap en het 
beter benutten van bestaand stedelijk gebied (Ministeries van VROM, LNV, VenW, EZ & OCW, 2006). 
Uit de uitvoeringsagenda is Samenwerkingsagenda Mooi Nederland (2007) ontstaan, die grotendeels 
de punten uit de uitvoeringsagenda bevat. Onderscheidend aan Mooi Nederland is dat deze is 
ondertekend door Ministerie van VROM, EZ, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG). In Mooi Nederland (2007, p. 2-3) zijn voornamelijk afspraken 
gemaakt over de aanpak van verstedelijking en bedrijventerreinen. 
Voor bedrijventerreinen betekende dit de volgende belangrijkste afspraken: 

 Behoefteraming en planning van bedrijventerreinen per provincie; 

 Bevordering van de regionale afstemming bij de planning en programmering van 
bedrijventerreinen; 

 Uitwerking van de SER-ladder op regionaal en lokaal niveau; 

 Opstellen van een Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen. Het doel is om te adviseren 
over de aanpak van herstructurering;  
 

Zoals ook in Mooi Nederland is aangegeven kwam in april 2008 de Taksforce (Her)ontwikkeling 
Bedrijventerreinen (THB) tot stand, onder leiding van Noordanus. Het doel van THB was om 
aanbevelingen te doen aan het Rijk om een versnelling van de herstructurering van 
bedrijventerreinen plaats te laten vinden (THB, 2008).  
 
Uiteindelijk is in 2009 naar aanleiding van het advies van de THB het Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020 getekend, waarin een nieuwe aanpak moet komen voor het bedrijventerreinenbeleid. 
Hiermee neemt het Rijk initiatief om de problematiek rondom bedrijventerreinen op te lossen. In het 
convenant is vastgesteld dat gemeenten bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen met elkaar 
samen moeten werken. Uitgangspunt hierbij is dat alvorens nieuwe bedrijventerreinen worden 
ontwikkeld, gekeken moet worden naar ruimte op bestaande bedrijventerreinen. Ook wordt in het 
convenant gestreefd naar meer controle van provincies op gemeenten bij het ontwikkelen van 
nieuwe bedrijventerreinen. Doel van het convenant is; een betere planning en programmering van 
bedrijventerreinen, actieve aanpak van herstructurering en meer regionale samenwerking 
(Ministerie van VROM, 2009). 
 
2.1.4: Rol van de overheidspartijen  
Voor het goed functioneren van de bedrijventerreinenmarkt voeren de overheid, de provincies en de 
gemeenten beleid dat op elkaar is afgestemd. Daarmee wordt getracht de bedrijventerreinenmarkt 
te sturen en de problemen die er zijn op te lossen. Hieronder wordt kort geschetst welke taken de 
overheidspartijen in het verleden hadden en welke ze nu hebben. Ook wordt, met het oog op de 
toekomst, kort toegelicht wat voor taken er zijn vastgelegd in het Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020.  
 
Het Rijk 
De rol van het Rijk bij het goed functioneren van de bedrijventerreinenmarkt is, het efficiënt en 
rechtvaardig laten verlopen van de grondmarkt en het nemen van verantwoordelijkheid om publieke 
doelen te realiseren. De rol van het Rijk op de bedrijventerreinenmarkt is tot op heden beperkt 
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geweest. Het belangrijkste beleidskader op rijksniveau vormen de Nota’s over ruimtelijke ordening, 
waarin de planning en herstructurering van bedrijventerreinen op grote lijnen wordt uitgezet (Louw 
e.a., 2009). Het Rijk vervult als het ware de rol van systeemverantwoordelijke waarin lagere 
overheden wordt getoetst op het naleven van deze beleidskaders. 
 
Er kwam echter een omslagpunt in de rol van het Rijk door het tekenen van het Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020. In het  ‘Bestuurlijke afsprakenkader bedrijventerreinen 2010-2020’ en 
in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-220’ zijn de volgende taken opgesteld voor het Rijk: 

 De bestuurlijke kaders aan te geven waarbinnen provincies en gemeenten de regionale 
samenwerking vorm kunnen geven; 

 Aan te tonen dat de moderniseringsbepaling ook bij herstructurering van bedrijventerreinen 
van toepassing is; 

 Eenmalig in samenwerking met provincies en gemeenten een uitvoeringsprogramma 
herstructurering bedrijventerreinen 2010 – 2020 op te stellen om een inhaalslag te maken 
(Ministerie van EZ, 2008, p. 7); 

 ‘De rol van het Rijk bij herstructurering is gericht op het faciliteren van de inhaalslag van de 
herstructureringsopgave van 15.800 hectare in de periode 2009 – 2020 en daarmee eindigt 
de financiële betrokkenheid van het Rijk bij herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen na afronding van deze inhaalslag’ (Ministerie van VROM, 2009, p. 2).  
 

Het Rijk stelt tot en met 2013 ruim 400 miljoen euro beschikbaar om de herstructureringsopgave te 
stimuleren  (Ministerie van VROM, 2010, p. 6). Met deze afspraken en het convenant is dus een 
duidelijker taak weggelegd voor het Rijk om de herstructureringsopgave te sturen.  
 
De provincies 
Het beleid van provincies is met name gericht op het vrij maken van ruimte voor nieuwe 
bedrijventerreinen aan de hand van ramingen. Provincies hebben enerzijds de taak om plekken aan 
te wijzen waar nieuwe bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden, en anderzijds het stimuleren 
van herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Dit is geen eenvoudige taak voor de 
provincie omdat ze ook de taak heeft om economische werkgelegenheid te stimuleren. Volgens 
Olden (2010) hebben provincies tot op heden moeite gehad met hun onduidelijke takenpakket en 
veelvuldig plekken aangewezen voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Daardoor is de 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, in vergelijking met de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen, vrij weinig toegepast. De manier waarop provincies de regisseurrol over 
gemeenten voerden is in de loop van de tijd veranderd. De top-down benadering maakte plaats voor 
de bottom-up benadering, waarin de provincie meer aandacht besteedde op de inbreng van 
samenwerkende gemeenten. Dat heeft ervoor gezorgd dat provincies meer aandacht gingen vestigen 
op de duurzaamheid van bedrijventerreinen (Olden, 2007).  
 
De rol die provincies vervullen met betrekking tot herstructurering van bedrijventerreinen  verschilt 
per provincie. Herstructurering van bedrijventerreinen wordt door provincies gescheiden van de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Uit onderzoek blijkt dat herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen hoog op de agenda staat (Olden, 2007). Met de ondertekening van 
het convenant is de aandacht op herstructurering nogmaals versterkt en ondersteund. De nieuwe 
Wro, ingevoerd per 1 juli 2008, heeft de taken van provincies veranderd, waardoor ze niet meer de 
bestemmingsplanwijzigingen van gemeenten hoeven te toetsen. Wel kunnen de provincies een 
aanwijzing geven in een bestemmingsplanprocedure (Algemene Rekenkamer, 2008). Verder stellen 
de provincies net zoals het Rijk en gemeenten een structuurvisie op. Hiermee wordt de ruimtelijke 
ordening in een gebied en daarmee ook de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en 
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen geïntegreerd. 
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De gemeenten 
De onduidelijke taak van de provincie en de beperkte rol van het Rijk op het gebied van de 
bedrijventerreinenmarkt heeft gemeenten veel ruimte gegeven om nieuwe bedrijventerreinen te 
ontwikkelen. Gemeenten zijn namelijk, zoals eerder is aangegeven, de belangrijkste grondaanbieders 
voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Door actief grondbeleid te voeren wordt het 
tempo van uitgifte van gronden voor bedrijventerreinen bepaald door gemeenten. Wel moet hierbij 
vermeld worden dat ze zich moeten houden aan de ruimtelijke kaders van het provinciale beleid 
(PBL, 2009b).  
 
Als het gaat om herstructurering beperken veel gemeenten zicht tot het verbeteren van de 
bereikbaarheid en de openbare ruimte. Dit type van herstructurering kan facelift genoemd worden 
(Louw et. al., 2004). In het  ‘Bestuurlijke afsprakenkader bedrijventerreinen 2010-2020’ (Ministerie 
van EZ, 2008, p. 7) en in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ (Ministerie van VROM, 2009, 
p. 5) zijn de volgende taken opgesteld voor gemeenten: 

 In regionaal verband nemen gemeenten herstructurering mee als onderdeel van de regionale 
planning; 

 Gemeenten stellen herstructureringsplannen op om uit te voeren;  

 Gemeenten waken voor nieuwe veroudering en dienen zich in te spannen hiervoor; 

 Gemeenten voeren regulier onderhoud (facelifts) van de openbare ruimte van 
bedrijventerreinen om veroudering tegen te gaan; 

 Provincies maken in samenwerking met (regionaal samenwerkende) gemeenten voor de 
uitvoering van deze indicatieve herstructureringsopgave vóór 1 april 2010 een door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd provinciaal programma voor de periode 2009 tot en met 
2013 waarbij alle programma’s gezamenlijk optellen tot de uitvoering van 6.500 hectares;  

 Gemeenten voeren de projecten uit, uit de plannen van de provinciale 
herstructureringsprogramma’s.  

 
Kort samengevat kan gesteld worden dat het percentage verouderde bedrijventerreinen in 7 jaar tijd 
is gegroeid van 20% naar ruim 30%. Met de ondertekening van het convenant kan verder gesteld 
worden dat herstructurering nog steeds als een middel wordt gezien om de 
verouderingsproblematiek op te lossen en om de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen te 
verbeteren.   
 

§ 2.2 Bedrijventerreinen 
 
Deze paragraaf bespreekt welke definitie in dit onderzoek voor de term bedrijventerreinen wordt 
gebruikt. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, waarin de 
verschillende ontwikkelingsmodellen worden geschetst. De paragraaf zet verder uiteen welke 
actoren actief zijn bij de planning, (her)ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen. Aan de hand 
van kerncijfers wordt verder het belang van bedrijventerreinen voor de Nederlandse economie 
toegelicht en wordt de verschillende typen bedrijventerreinen beschreven.  
 
2.2.1 Definitie van bedrijventerreinen 
In de literatuur en praktijk (CBS, 2011; Arcadis, 2011) zijn meerdere definities te vinden voor 
bedrijventerreinen, waaruit blijkt dat de term vaak verschillend wordt geïnterpreteerd. Voordat 
wordt beschreven hoe bedrijventerreinen worden ontwikkeld, wordt hier voor alle duidelijkheid 
aangegeven welke definitie voor dit onderzoek wordt gebruikt. Voor dit onderzoek wordt de definitie 
van het Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem (IBIS) aangehouden:  
 
“ Een werklocatie van minimaal één hectare bruto bestemd en geschikt voor gebruik door handel, 
nijverheid, en industrie. Op deze terreinen kan ook enige commerciële en niet-commerciële 
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dienstverlening (zoals kantoorgebouwen, detailhandel) aanwezig zijn, maar deze hebben een 
minderheidsaandeel in de terreinoppervlakte. De volgende terreinen vallen er niet onder: een 
zeehaventerrein, een economische zone, een kantoorlocatie, een terrein voor grondstoffenwinning, 
een terrein voor olie en gaswinning, een terrein voor waterwinning, een terrein voor agrarische 
doeleinden en een terrein voor afvalstort” (IBIS, 2011). 
 
Ondanks de heldere afbakening van IBIS, blijft het voor velen onduidelijk wat het verschil is met 
kantoorgebieden en winkelcentra. Volgens Louw et al. (2009) onderscheiden bedrijventerreinen zich 
van kantoorgebieden en winkelcentra. Dat komt deels door het ruimtelijk beleid in Nederland, maar 
ook omdat het gebruikelijk is dat de doelgroep voor bedrijventerreinen zich beperkt tot industriële 
bedrijven, groothandel, transport, logistieke dienstverlening en reparatiebedrijven. Volgens Louw et 
al. (2009) is de term bedrijventerreinen daarnaast economisch gezien onjuist, omdat het onderscheid 
met kantorenlocaties en winkelcentra suggereert dat kantoren en winkels geen bedrijven zouden 
zijn. Voor planologisch gebruik is de term ‘bedrijven’ te gebruiken naast kantoren en winkels om de 
doelgroep van bedrijventerreinen aan te kunnen duiden.  
 
Voor alle duidelijkheid: er wordt in dit onderzoek met bedrijventerreinen de term 
‘bedrijventerreinen’ bedoeld, die niet specifiek bestemd is voor kantoren en winkels en wordt er 
uitgegaan van de hierboven beschreven definitiebeschrijving van IBIS.  
 
2.2.2 Ontwikkeling van bedrijventerreinen 
Bedrijventerreinen kunnen op verschillende manieren ontwikkeld worden. Louw et al. (2009) maakt 
onderscheid in 6 verschillende modellen. Model B is in Nederland de gebruikelijke methode voor de 
ontwikkeling van een bedrijventerrein. Zoals in de inleiding is beschreven voert de gemeente actief 
grondbeleid, waarbij grond wordt verkocht als grondexploitant aan de eindgebruiker. De 
eindgebruiker laat op zijn beurt zelf of door een projectontwikkelaar of bouwbedrijf een bedrijfspand 
bouwen op de gekochte kavel. Dit betekent in feite dat de manier waarop bedrijventerreinen in 
Nederland worden ontwikkeld, gescheiden verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor de 
actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling.  
 

Foto 2: Ontwikkeling van nieuwe bedrijfsunits

 
Bron: G.Arslan, 2011  
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Het is bijvoorbeeld opvallend dat de gemeenten na het verkopen van grond verantwoordelijk blijven 
voor het beheer van de openbare ruimte. In het volgende hoofdstuk (theoretisch kader) wordt daar 
nog kort op ingegaan met betrekking tot de relaties tussen de overheid en de markt. Ondernemers 
voelen zich enkel verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van hun private kavels waar ze hun 
bedrijfsvastgoed op hebben staan. Dit is een probleem op veel bedrijventerreinen in Nederland. Het 
geschetste probleem van versnipperd eigendom en de beleidsdoelstelling om de Nederlandse 
bedrijventerreinenmarkt te verzakelijken, zou dus kunnen komen door model B waarmee 
bedrijventerreinen in Nederland tot op heden zijn ontwikkeld. Het heeft er dus alle schijn van dat de 
veroudering van bedrijventerreinen en daarmee de verrommeling van het landschap te maken heeft 
met de manier waarop bedrijventerreinen in Nederland worden ontwikkeld.  
 
Zoals is te zien in figuur 2.1, is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van het 
bedrijventerrein bij model B, maar ook bij C en D. In de inleiding is al aangegeven dat de wens 
bestaat om de marktpartijen meer te betrekken bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. De 
gebruikelijke methode B voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Nederland, zal in de 
toekomst -uitgaande van een toenemende verzakelijking- plaats gaan maken voor de modellen E en 
F.  

 
Figuur 2.1: Modellen voor ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen 

 
Bron: Louw e.a., 2009 

 
2.2.3 Actoren op de bedrijventerreinmarkt 
Er kunnen meerdere spelers worden onderscheiden bij de planning, (her)ontwikkeling en beheer van 
bedrijventerreinen. In de inleiding is al aangegeven dat het Rijk, de provincies en gemeenten 
belangrijke taken vervullen wat betreft de planning en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het 
Rijk neemt  met de ondertekening van het Convenant 2010-2020 meer verantwoordelijkheden op 
zich, en provincies voeren striktere controle op de herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen.  
 
De gemeenten (zie figuur 2.2) blijven één van de belangrijkste spelers bij de uitgifte van grond voor 
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. In figuur 2.2 is terug te zien welk aandeel gemeenten 
hebben in het areaal uitgeefbare terreinen. Gemeenten hebben in het jaar 2010 nog altijd ongeveer 
80% van het totaal areaal aan uitgeefbare terreinen in bezit (Arcadis, 2010). 
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Figuur 2.2: Uitgeefbaar oppervlak aan bedrijventerreinen 2001-2010

 
  Bron: Arcadis (2010), bewerking auteur 

 
De instrumenten die de gemeente gebruikt, het bestemmingsplan en de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten (Wvg), zet gemeenten in een voordeelpositie ten opzichte van private vastgoedpartijen 
of projectontwikkelaars bij het verwerven van grond. Dat verklaart grotendeels waarom vastgoed- of 
projectontwikkelaars terughoudend zijn bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Doordat 
gemeenten een sterke positie hebben op het gebied van bedrijventerreinen, hebben vastgoed- of 
projectontwikkelaars er weinig belang bij om bedrijventerreinen te ontwikkelen. Hun 
concurrentiepositie tegenover de gemeente is niet sterk genoeg waardoor de winstmarge niet 
aantrekkelijk genoeg is. Daarnaast maakt het overaanbod aan goedkope bouwrijpe grond, ontstaan 
door de onderlinge concurrentie tussen gemeenten, het voor marktpartijen niet aantrekkelijk te 
investeren in bedrijventerreinen (DHV, 2007; THB, 2008).  
 
Naast deze partijen is er de belegger die vanuit een rendementsdoelstelling bedrijfsgebouwen 
verhuurt aan gebruikers, al moet gezegd worden dat op de bedrijventerreinenmarkt de beleggers 
geen groot aandeel hebben (Olden, 2010). Voor beleggers is het van belang dat het eigendom 
economisch gezien waardevast blijft. Dat is door de vele uitgifte van grond voor nieuwe 
bedrijventerreinen en de bouw van nieuwe bedrijfspanden niet het geval. De belegger heeft dus 
puur een economisch belang bij het investeren in een bedrijfspand.  
 
De (project)ontwikkelaar daarentegen bouwt bedrijfsgebouwen om deze vervolgens te verhuren of 
te verkopen aan een belegger of de eindgebruiker. Op de bedrijventerreinenmarkt wordt weliswaar 
vaker verkocht van verhuurd, waardoor het risico voor een ontwikkelaar minder groot is dan die van 
een belegger. De (project)ontwikkelaar kan bijvoorbeeld het bedrijfspand verkopen aan een 
eigenaargebruiker, die vooral geïnteresseerd is in de ligging, bereikbaarheid, openbare ruimte met 
veel groen, voldoende parkeergelegenheid bij het kopen van een bedrijfspand. De eigenaar-
gebruiker ziet in veel gevallen het bedrijfspand als zijn of haar pensioenvoorziening. De vraag is dan 
natuurlijk hoe waardevast een bedrijfspand zal blijven als de bedrijventerreinen in Nederland 
kampen met het proces van veroudering (Van Dinteren, 2008).  
 
Naast deze actoren valt nog onderscheid te maken in de gebruiker en de grondeigenaar. De 
gebruiker van het bedrijfspand kan een huurovereenkomst hebben, waardoor het mogelijk blijft 
zijn/haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Net zoals de eigenaar-gebruiker is het voor deze partij 
belangrijk dat het bedrijfspand goed bereikbaar is, verzorgd is en waarbij voldoende 
parkeergelegenheid bestaat. De grondeigenaar daarentegen kan de grond in erfpacht uitgeven of 
verkopen. De grond kan zowel van een publieke instantie of private eigenaar zijn (Louw e.a., 2009). 
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2.2.4 Belang van bedrijventerreinen 
Zoals eerder aangegeven huisvesten bedrijventerreinen een belangrijk aandeel in de Nederlandse 
economie. De vraag naar ruimte voor bedrijfsactiviteiten is gegroeid, waardoor in de laatste twee 
decennia veel grond is uitgegeven. Daarom is het interessant te kijken wat voor ontwikkeling 
bedrijventerreinen hebben meegemaakt. Hieronder wordt kort ingegaan op de impact van 
bedrijventerreinen op de Nederlandse economie en het belang ervan. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van de oratie van J. van Dinteren (2008) waarin met kerncijfers het belang van 
bedrijventerreinen wordt geschetst. 
 
Hier volgen een paar kerncijfers:  

 34% van de beroepsbevolking werkt op een bedrijventerrein (Louw e.a., 2009); 

 34% van de toegevoegde waarde in Nederland wordt op bedrijventerreinen gerealiseerd 
(Louw e.a., 2009); 

 voor 40% van de bedrijven is een locatie op een bedrijventerrein een bewuste keuze, 2% van 
de ruimte bestaat uit bedrijventerreinen. Dit lijkt niet veel, maar is wel 22% van de 
bebouwde omgeving (Van Dinteren, 2008).  

 
Naast van Dinteren (2008) heeft ook Needham (2006) gewezen op het belang van 
bedrijventerreinen. Volgens de auteur groeien bedrijventerreinen onevenredig en wordt de vraag 
gesteld of dit wel noodzakelijk is.  
Uit het onderzoek van de auteur komen de volgende cijfers naar voren: 

 Tussen 1990 en 2003, een toename van 1,8% van het grondoppervlak van Nederland tot 
2,6%; 

 Tussen 2000 en 2030 wordt een toename in de oppervlakte van bedrijventerreinen 
voorspeld tussen 33% en 56% (Segeren e.a., 2005, p.139); 

 Vraag naar grond voor bedrijventerreinen is twee keer zo hoog als de vraag naar grond voor 
wonen. Tussen 1993 en 2000 nam het grondoppervlak voor bedrijventerreinen met 13% toe 
terwijl voor wonen de toename 6% was (Segeren e. a., 2005, p.139).  

 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dus dat bedrijventerreinen in grondoppervlak is gegroeid en tevens 
economisch van enorm belang is voor de Nederlandse economie. Uit de cijfers van IBIS blijkt dat 
tussen 2003 en 2008 een stijging is te zien in de uitgifte van bedrijventerreinen (Arcadis, 2010). De 
lijn van de uitgifte van bedrijventerreinen vertoont na 2008 echter een forse daling. Belangrijkste 
oorzaak hiervan is de vastgoedcrisis, maar ook de herstructurering van bedrijventerreinen, zoals in 
de vorige paragraaf is beschreven, speelt hierbij een rol. Figuur 2.3 toont het verloop van de uitgifte 
van bedrijventerrein tussen 1991 en 2008, waaruit tevens de afname van de groei blijkt. 
 

Figuur 2.3: Het areaal netto uitgegeven bedrijventerrein in hectare (1991-2008) 

 
Bron: Olden, 2010 (Bewerkte gegevens IBIS) 

Figuur 2.3 maakt duidelijk dat over een langere periode het netto uitgegeven areaal aan 
bedrijventerreinen behoorlijk is gegroeid. Hoewel dat in bovenstaande figuur niet direct is af te 
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leiden, is uit gegevens van Arcadis (2010) op te maken dat voor de periode 1991-2008 een groei van 
43% is waar te nemen.  
 
2.2.5 Typen bedrijventerreinen 
Nederland kent verschillende typen bedrijventerreinen die in verschillende milieucategorieën vallen. 
IBIS heeft in de loop der tijd verschillende indelingen gebruikt om het type bedrijventerrein vast te 
leggen. Bij de indeling is uitgegaan van aspecten zoals ligging, ontsluiting, (wel of geen openbaar 
vervoer etc.), kwaliteit van de fysieke omgeving en de toegelaten bedrijven (Louw e.a., 2009). IBIS is 
na 2009 een andere indeling gaan gebruiken voor het typeren van bedrijventerreinen.  
Omdat het databestand waarmee  in dit onderzoek wordt gewerkt dateert uit het jaar 2008, wordt 
de oude indeling van IBIS aangehouden en hieronder weergegeven. Er zal verder niet ingegaan 
worden op de nieuwe indeling van typen bedrijventerreinen. Voor de nieuwe indeling wordt 
verwezen naar het rapport van Arcadis (2010).  
Door IBIS is tot het jaar 2009 gebruik gemaakt van de volgende typen bedrijventerreinen: 

 Zware industrieterreinen: bedoeld voor zwaar milieuhinderlijke bedrijven;  

 Zeehaventerreinen: grootschalige terreinen met laad- en loskades aan diep vaarwater; 

 Gemengde bedrijventerreinen: terreinen met bedrijven uit de hindercategorie één tot en met 
vier, mits zij niet tot hoogwaardig of distributiepark worden gerekend; 

 Hoogwaardige bedrijventerreinen: terreinen die specifiek bestemd zijn voor hoogwaardige 
(productie- en/of onderzoek & ontwikkeling) activiteiten;  

 Distributieparken: terreinen die bestemd zijn voor transport, distributie- en 
groothandelsbedrijven. 
 

Figuur 2.4: Voorraad bedrijventerreinen naar type (peildatum 1-1-2008) 

 
Bron: Arcadis & Stec Groep, 2009, bewerking auteur 

Figuur 2.4 geeft weer dat het type gemengde bedrijventerrein overduidelijk het grootste aandeel 
heeft van alle typen bedrijventerreinen. Een reden hiervoor kan zijn dat zich op dit type terrein 
bedrijven uit de milieucategorieën 1 tot en met 4 kunnen vestigen.  
 

§ 2.3 Veroudering van bedrijventerreinen 

Deze paragraaf gaat in op de veroudering van bedrijventerreinen, waarbij eerst de kern van het 
probleem en een definitie wordt gegeven. Vervolgens wordt de levenscyclus van bedrijventerreinen 
geschetst. Ook wordt beschreven wat voor typen veroudering van bedrijventerreinen er in de 
literatuur worden onderscheiden en wat de oorzaken zijn voor veroudering. Met deze paragraaf 
wordt getracht een antwoord te geven op de volgende deelvraag: 
 

Hoe komt veroudering op bedrijventerreinen tot stand? Welke typen veroudering valt er te 
onderscheiden en wat zijn de belangrijkste oorzaken van veroudering?   
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2.3.1 De verouderingsproblematiek en definitie van veroudering 
Veroudering is een proces dat bijna bij elk product optreedt. Veroudering van bedrijventerreinen is 
daarom enigszins vergelijkbaar met veroudering van vastgoed of andere producten. Ongeveer een 
derde van alle bedrijventerreinen is inmiddels verouderd (Arcadis, 2011). Opmerkelijk daarbij is dat 
zelfs bedrijventerreinen die na 1990 zijn ontwikkeld gestempeld kunnen worden als verouderd (Van 
der Krabben & Dinteren, 2009; Renes e.a., 2009).  
De kern van de problematiek is volgens THB (2008, p.2): “een    te    snelle    veroudering    van    
bedrijventerreinen (functionaliteit,    representativiteit,    ontsluiting),    met    als    gevolg    sociale    
(slechte werkomgeving) en economische marginalisering, inefficiënt ruimtegebruik, verrommeling en 
onveiligheid op de zogenaamde brownfields”. Daarom is het (versnelde) verouderingsproces op 
bedrijventerreinen een belangrijke reden geweest om de herstructureringsopgave scherper bij te 
stellen en het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 te ondertekenen.  
 
In zijn proefschrift over veroudering van kantoren geeft P.J. Korteweg de volgende definitie voor 
veroudering:  
“Veroudering van een pand wordt gedefinieerd als de verminderde bruikbaarheid en/of 
aantrekkelijkheid van dat pand en/of de locatie ervan voor de functie waarvoor het pand is 
ontworpen of lange tijd in gebruik is geweest” (Korteweg, 2002, p.16). 
In deze definitie wordt duidelijk gesproken over de verminderde bruikbaarheid van een pand. De 
beschrijving die de auteur geeft is herkenbaar voor vele panden op bedrijventerreinen. Toch gaat de 
auteur hier niet specifiek in op de veroudering van bedrijventerreinen.   
 
Pen & Hiethaar (1998) zijn auteurs die dat wel doen. Zij richten hun definitie direct op de veroudering 
van bedrijventerreinen. Pen & Hiethaar (1998) geven het volgende aan:  
“Een bedrijventerrein is verouderd als zich hier op infrastructureel, ruimtelijk, representatief, 
milieukundig, economisch en organisatorisch gebied elkaar versterkende problemen voordoen, die 
voortkomen uit de huidige eisen die aan moderne bedrijfsterreinen en de ruimtelijke omgeving 
worden gesteld” (CPB, 2001, p.10). 
 

Foto 3: Voorbeeld van een verouderd en verlaten bedrijfspand 

 
Bron: G.Arslan, 2011  
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De definitiebeschrijving van Pen & Hiethaar is breder van opzet en gaat in op meerdere aspecten. Er 
wordt vanuit meerdere perspectieven gekeken naar de term veroudering. Dit kan een verklarende 
reden zijn dat deze definitie in meerdere rapportages/onderzoeken (Arcadis, 2009; CPB, 2001) wordt 
gebruikt. Tussen de definities van P.J. Korteweg en Pen & Hiethaar is overlap te vinden. De 
verminderde bruikbaarheid die Korteweg aangeeft komt in het gehele definitiebeschrijving van Pen 
& Hiethaar ook terug. Hoewel dit onderzoek niet veel dieper in zal gaan op de 
verouderingsproblematiek van bedrijventerreinen, wordt met de term ‘veroudering’ de 
definitiebeschrijving van Pen & Hiethaar aangehouden.  
 
2.3.2 Levenscyclus van bedrijventerreinen 
Bedrijventerreinen verouderen logischerwijs niet opeens en kennen net zoals andere producten 
verschillende fasen. Sommige bedrijventerreinen verliezen in de loop van de tijd nauwelijks aan 
kwaliteit, terwijl andere wel snel verouderen. Er zijn verschillende factoren en kenmerken die van 
invloed zijn op de veroudering van bedrijventerreinen (hierover later meer). Hoewel de relatie van 
veroudering en de leeftijd van bedrijventerreinen vaak lineair wordt ingeschat hoeft dat niet altijd zo 
te zijn. Zoals reeds is aangegeven zijn sommige relatief jonge bedrijventerreinen ook te bestempelen 
als verouderd.  
 
Het onderzoek van Meurs (2009, p. 8) bevestigt dit aan de hand van het volgende figuur. Uit de 
figuur is  op te maken dat veel van de bedrijventerreinen duidelijk een versneld verouderingsproces 
doormaken. Er bestaat dus vaak geen lineair verband tussen de leeftijd van bedrijventerreinen en de 
mate van veroudering. 
 

Figuur 2.5: Samenhang veroudering en leeftijd van bedrijventerreinen

 
Bron: Meurs, 2009  

 
Het verouderingsproces op bedrijventerreinen kent verschillende fasen. Het wordt ook wel de 
levenscyclus genoemd en is te vergelijken met de productcyclus uit de bedrijfseconomie. Volgens 
Louw et al. (2009) zijn er 4 fasen te onderscheiden uit de levenscyclus van bedrijventerreinen, 
namelijk: introductie, groei, consolidatie en teruggang. Adviesbureau DHV (2009) voegt daar een 
vijfde fase aan toe tussen groei en consolidatie, namelijk volwassenheid (zie figuur 2.6).  
 
In de eerste jaren van bedrijventerreinen, waarin kavels worden uitgegeven, is er sprake van een 
stroom van nieuwe bedrijven. Hierdoor treedt er groei op, totdat het bedrijventerrein volledig is 
uitgegeven. De groei gaat daarna over in de fase van volwassenheid waarin het bedrijventerrein een 
stabielere fase kent. De consolidatiefase (verzadiging) treedt op wanneer bedrijven vertrekken uit 
het bedrijventerrein en andere bedrijven vrijkomende plekken innemen. Op het einde van deze fase 
begint langzamerhand het verouderingsproces op te treden.  
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Figuur 2.6: Levenscyclus van bedrijventerreinen  

 
Bron: DHV, 2009 

 
Vooral slecht of achterstallig onderhoud is daar het oorzaak van. In de teruggangsfase wordt dit erger 
en ontstaat er naast achterstallig onderhoud ook problemen op het gebied van veranderende eisen 
van ondernemers aan bedrijfspanden. De waarde die bedrijven toekennen aan bedrijfspanden wordt 
lager, waardoor bedrijven naar andere bedrijventerreinen verhuizen. Bedrijven met laagwaardiger 
bedrijfsactiviteiten nemen de plekken van deze bedrijven over. Meestal zijn dat autobedrijfjes of 
andere soorten eenmanszaken. Uiteindelijk komt het bedrijventerrein op het niveau waarin de 
negatieve ontwikkeling sterk toeneemt, dat uiteindelijk leidt tot braakliggende kavels en leegstaande 
bedrijfspanden (Louw et. al., 2009). 
 
Het proces van veroudering wordt verder ook versterkt door verschuivingen in de vraag naar 
bedrijventerreinen en als gevolg van economische ontwikkelingen (van minder ‘maakindustrie naar 
meer zakelijke dienstverlening) volgens een rapport van het Ruimtelijk Planbureau (Gordijn e.a., 
2007). Volgens dit rapport zijn bedrijfsruimten namelijk vanwege hun specifieke karakter lastig te 
hergebruiken. Van der Wouden et al. (2006) geven verder aan dat een groot aanbod van nieuwe 
bedrijventerreinen kan leiden tot een versnelde veroudering van bestaande bedrijventerreinen. 
Ondernemers hebben dan eerder de neiging om te verhuizen dan te investeren in het pand of kavel, 
omdat er genoeg mogelijkheden zijn om te verhuizen naar andere bedrijventerreinen. Wel moet 
vermeld worden dat uit een onderzoek van Van Dijk & Pellenbarg (2000) blijkt dat de 
verhuisbeslissing vooral wordt bepaald door interne factoren zoals de staat van het pand waar ze 
gehuisvest zijn. Naast de veroudering van het bedrijventerrein zelf is, investering en onderhoud van 
de panden dus ook een vereiste voor het aantrekkelijk en gezond blijven van het bedrijventerreinen 
(Traa & Knoben, 2009).  
 
2.3.3 Typen veroudering 
De veroudering van bedrijventerreinen is vaak lastig aan te geven, omdat hier meerdere aspecten 
een rol spelen. Het is lastig te bepalen wanneer bedrijventerreinen bestempeld kunnen worden als 
verouderd. Een bedrijventerrein kan verouderd zijn vanuit bedrijfseconomische perspectieven, maar 
ook vanuit kwaliteitsperspectieven. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief gezien kan het 
bedrijventerreinen bijvoorbeeld niet meer voldoen aan de hoge eisen die gebruikers of omwonenden 
stellen aan hun omgeving. Vanuit kwaliteitsperspectief gezien kan de kwaliteit van het terrein onder 
een niveau dalen dat door de gebruikers of omwonenden als onacceptabel wordt ervaren, 
bijvoorbeeld door onveiligheid, geluid of verkeershinder (Traa & Knoben, 2009).     
 
Er worden in dit onderzoek vier typen veroudering onderscheiden, namelijk: de technische 
veroudering, economische veroudering, maatschappelijke veroudering en ruimtelijke veroudering.  
Het Centraal Planbureau (CPB, 2001) heeft in een studie naar veroudering bovenstaande onderscheid 
gemaakt in typen veroudering. Deze indeling is in meerdere rapportages van onderzoeksbureaus 
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en/of instellingen gebruikt (Algemene Rekenkamer, 2008; Ministerie van Infrastructuur & Milieu, 
2010; 2011). Volgens IBIS-gegevens is de technische veroudering het belangrijkste type (31% van alle 
verouderde terreinen), gevolgd door ruimtelijke veroudering (27% van alle verouderde terreinen). 
Economische oorzaken worden in 12% van de gevallen aangegeven als belangrijkste type 
veroudering. Opmerkelijk is dat in 28% van de gevallen het type veroudering onbekend is. Ook dient 
opgemerkt te worden dat de veroudering niet altijd hoeft te gaan over het hele terrein, soms zijn 
alleen delen van bedrijventerreinen verouderd (Arcadis, 2010).  
 
De vier typen die beschreven worden, zijn: 

 Technische veroudering: meestal het gevolg van slecht onderhoud aan kavels, gebouwen en 
faciliteiten. Louw et al. (2009) spreekt ook wel van structurele veroudering. Dit type 
veroudering wordt gezien als een normaal proces van slijtage aan gebouwen en 
infrastructuur op een bedrijventerrein; 

 Economische veroudering: ontstaat vooral door wijziging in marktontwikkelingen. 
Bedrijventerreinen voldoen op een gegeven moment niet meer aan de eisen van 
ondernemers uit de bedrijventerreinenmarkt. Hierdoor moeten bijvoorbeeld 
productiebedrijven plaats gaan maken voor bedrijven in de dienstensector. Volgens Louw et 
al. (2009) hebben de terreinbeheerders en gevestigde bedrijven op een bedrijventerrein 
weinig invloed op economische veroudering en kan dit proces heel snel optreden; 

 Maatschappelijke veroudering: door bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving. Bedrijventerreinen 
passen dan niet meer bij de veranderende maatschappelijke situatie. Volgens de Algemene 
Rekenkamer (2008) hebben steeds meer bedrijven moeite met de verscherpte milieu- en 
veiligheidseisen; 

 Ruimtelijke veroudering: ontstaat door ongunstige liggingaspecten of een conflict tussen 
verschillende grondgebruikfuncties. In de loop van de tijd kan de omgeving van een 
bedrijventerrein zodanig veranderen, dat sommige bedrijfsactiviteiten op bedrijventerreinen 
niet meer mogelijk zijn zonder overlast te veroorzaken voor bijvoorbeeld bewoners van 
omliggende woonwijken.  

 
Foto 4: Voorbeeld van een verlaten bedrijfspand met ernaast een braakliggend terrein 

 
Bron: G. Arslan, 2011  
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Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen of een bedrijventerrein wel of niet is verouderd, en 
van wat voor type veroudering er sprake is. Om hoge kosten ten behoeve van herstructurering in de 
toekomst te vermijden en om de levensduur van bedrijventerreinen te verlengen is het verstandig 
om verouderingsprocessen in de gaten te houden. Met de vele oorzaken en factoren is tot op heden 
weinig rekening gehouden, waardoor een groot deel van de bedrijventerreinen geherstructureerd 
moet worden. Om in de toekomst een grote herstructureringsopgave te vermijden kan de 
verzakelijking een belangrijke stap zijn, waardoor beheer en onderhoud vanzelfsprekend wordt voor 
investeerders en/of ondernemers. Hierdoor wordt de levensduur van bedrijventerreinen verlengd en 
blijft de kwaliteit geborgd.  
 
2.3.4 Oorzaken van veroudering 
Het overaanbod aan bedrijventerreinen is weliswaar een reden dat bedrijventerreinen snel 
verouderen, maar bedrijventerreinen kunnen ook veranderen door andere redenen. Als het 
bedrijventerrein puur als een ‘locatie’ wordt gezien, kan de logische conclusie worden getrokken dat 
sommige locaties op den duur niet meer voldoen aan de (veranderende) eisen en wensen van de tijd. 
Vanuit de locatie bekeken geeft Hooijmeijer et al. (2000, p. 21) de volgende redenen voor de 
veroudering van bedrijventerreinen:  

 ‘Site-kenmerken’: de locatie beschikt over bepaalde bronnen, bijvoorbeeld 
terreinkenmerken; 

 ‘Situation’-kenmerken: de ligging of de bereikbaarheid; 

 ‘Externe effecten’: de locatie herbergt één of meerdere functies die elkaar al dan niet bijten 
of versterken; 

 ‘Agglomeratie-effecten’: de locatie wordt gekenmerkt door interactiepatronen of relaties 
tussen actoren die elkaar wel of niet versterken. Deze effecten groeien uit langlopende 
marktrelaties en doen zich ruimtelijk sterk gedifferentieerd voor.  
 

Op een bedrijventerreinen kunnen dus ter plekke problemen ontstaan, waardoor de 
aantrekkelijkheid van het terrein vermindert. Daarnaast kan door ruimtelijke ontwikkelingen die 
ligging of bereikbaarheid verslechteren. Dit aspect is ook één van de belangrijkste aspecten die 
tijdens herstructurering van bedrijventerreinen wordt verbeterd. Daarnaast kunnen er dus externe 
effecten zijn die een bedrijventerrein minder aantrekkelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door de 
vestiging van bedrijven die het imago of representativiteit van een bedrijventerreinen verminderen. 
Het wegtrekken van grote bedrijven en de komst van laagwaardigere bedrijventerreinen kan reden 
zijn voor stagnatie of groei op het bedrijventerrein. Op bedrijventerreinen die aan het verouderen 
zijn kunnen daarnaast elkaar versterkende effecten optreden. De groei van laagwaardigere bedrijven 
kan ervoor zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor andere bedrijven om zich te vestigen op het 
bedrijventerrein. 
 
Naast deze locatiegebonden aspecten zijn er ook andere oorzaken te vinden voor de veroudering van 
bedrijventerreinen. In het onderzoek van het CPB (2001) worden verschillende oorzaken gegeven 
voor de veroudering van bedrijventerreinen. Pen & Hiethaar (1998) zijn de auteurs die deze oorzaken 
van veroudering opgesomd hebben.  
 
In het onderzoek van de CPB (2001, p.11) onderscheiden de auteurs de volgende oorzaken:  

 Ruimtelijke factoren: ligging in de stad, concurrentie met andere bedrijfsterreinen en eisen 
aan infrastructuur; 

 Historische factoren: oorspronkelijke ligging in de bebouwde kom en historisch beeld. Het 
industrieel erfgoed speelt hierbij een rol; 

 Milieufactoren: strengere milieunormen door ligging binnen de bebouwde kom; 

 Politieke factoren: er bestaat geringe politieke aandacht voor verouderde bedrijfsterreinen; 

 Economische factoren: overgang van een industriële naar een diensteneconomie. Het 
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productiemilieu verandert door just-in-time productie, waardoor minder opslagruimte nodig 
is. Door opkomst van de informatietechnologie wordt de uitstraling van de locatie 
belangrijker; 

 Macro-economische factoren: bedrijfsinvesteringen zijn afhankelijk van economische groei; 

 Endogene factoren: bedrijfsinterne processen. Er bestaat een geringe bereidheid van 
ondernemers om aan herstructurering mee te werken.  

 
De meeste oorzaken die hierboven genoemd worden zijn enigszins vergelijkbaar met de oorzaken die 
Hooijmeijer et al. (2000) opsommen. Pen & Hiethaar (1998) betrekken naast locatiekenmerken ook 
vooral de politieke en economische ontwikkelingen bij het zoeken naar oorzaken voor veroudering. 
Geconcludeerd kan worden dat de veroudering van bedrijventerreinen zal blijven bestaan, maar 
versterkt of versneld kan raken door veranderende eisen en wensen en de economische 
ontwikkelingen. Het is de zaak om daar als ruimtelijke planners en beleidsvoerders tijdig op in te 
springen om de negatieve ontwikkelingen te bestrijden. 
 

§ 2.4 Herstructurering van bedrijventerreinen 
 
De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zal ook in de toekomst blijven plaatsvinden. Maar de 
toekomst van de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt wordt mede bepaald door wat er met de 
bestaande (verouderde) terreinen gebeurt. Na het verkennen van de verouderingsproblematiek op 
bedrijventerreinen in de hiervoor beschreven paragrafen is het duidelijk geworden dat na de 
ontwikkeling ervan, beheer en onderhoud noodzakelijk is. Ondanks dat de veroudering op 
bedrijventerreinen door zal gaan, is het noodzakelijk de huidige verouderde terreinen aan te pakken. 
Daarom is hiervoor het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 ondertekend. Het convenant 
betreft een grote herstructureringsopgave voor een groot deel van de verouderde 
bedrijventerreinen.  
 
Na het beschrijven van de ontwikkelingen op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt, wordt in deze 
paragraaf de herstructurering van bedrijventerreinen behandeld, aangezien dit het hoofdthema van 
dit onderzoek is . Een deel van de verouderde bedrijventerreinen is reeds geherstructureerd en een 
groot deel zal nog geherstructureerd worden. De herstructurering moet oplossingen bieden voor het 
beperken van de verouderingsproblematiek, de slechte ruimtelijke kwaliteit en de leegstand. Deze 
paragraaf beschrijft wat voor definitie wordt gebruikt voor herstructurering, welke typen 
herstructureringen er bestaan en knelpunten zich daarbij voordoen. Deze paragraaf zal uiteindelijk 
antwoord moeten bieden op de volgende deelvraag:  
 

Wat houdt herstructurering van bedrijventerreinen in? Welke typen herstructureringen bestaan er en 
wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen?  

 
2.4.1 Definitie herstructurering 
Tot op heden zijn er verschillende definities gebruikt voor de term herstructurering. Dat komt vooral 
omdat er in de praktijk begripsverwarring bestaat rond de termen herstructurering en revitalisering. 
Om in dit onderzoek het overzicht te bewaren wordt de term herstructurering gezien als een 
overkoepelende term voor vier typen ingrepen: facelift, (zware) revitalisering, herprofilering en 
transformatie. Zonder in te gaan op andere definities wordt in dit onderzoek de definitiebeschrijving 
van het CPB (2001, p. 35) gebruikt.  
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Het CPB verstaat onder herstructurering: 
““alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein die tot doel hebben de veroudering van het terrein 
als geheel te bestrijden en die niet tot het reguliere onderhoud gerekend worden. De ingrepen kunnen 
betrekking hebben op elk van de vier aspecten van veroudering: ruimtegebruik, aanzicht, ontsluiting 
en milieuhygiëne”. 
 
2.4.2 Typen herstructurering 
In de begripsdefiniëring hierboven wordt gesproken over eenmalige ingrepen. De ingrepen zijn door 
de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen (THB, 2008, p.4) onderverdeeld in vijf typen:  

 Facelift: wordt gezien als een grote opknapbeurt van het bedrijventerrein. Het gaat bij deze 
vorm van herstructurering vooral om het opknappen van de openbare ruimte. De bestaande 
inrichting van een terrein wordt bij deze vorm niet veranderd. Facelift wordt vooral 
toegepast op bedrijventerreinen waar sprake is van technische veroudering en is daarmee de 
goedkoopste vorm van herstructurering; 
 

 Revitalisering: hierbij gaat het om een forse, integrale verbetering van een bedrijventerrein 
met behoud van economische functies. Bij deze vorm van herstructurering kunnen ook 
aanpassingen worden gedaan aan de inrichting van een bedrijventerrein. Aanleggen van 
extra parkeerplekken en verandering van de infrastructuur zijn aanpassingen die veelvuldig 
terugkomen bij een revitalisering; 
 

 Zware revitalisering: bij deze vorm van herstructurering is op delen van terreinen sprake van 
noodzakelijk verwerving van gronden. Na de verwerving worden de gronden bouwrijp 
gemaakt. Werkzaamheden bij zware revitalisering zijn; bodemsanering, sloop van opstallen, 
aanleg/herinrichting infrastructuur etc. Ook bij deze vorm wordt de huidige werkfunctie op 
het terreinen behouden; 
 

 Herprofilering: ingreep waarbij de economische structuur van een bedrijventerrein wordt 
gewijzigd waardoor de economische en ruimtelijke veroudering wordt aangepakt. Het 
bedrijventerrein kan een nieuwe ‘werkfunctie’ krijgen, bijvoorbeeld van bedrijventerrein 
naar kantorenlocatie, waarbij bepaalde typen bedrijven verplaatst of gesaneerd kunnen 
worden; 
 

 Transformatie: het bedrijventerrein is dusdanig verouderd dat het niet meer voldoet aan de 
huidige functie. Er vindt een functiewijziging plaats waarbij het bedrijventerreinen wordt 
‘omgebouwd’ naar een multifunctionele locatie waar plek kan zijn voor woningbouw, 
voorzieningen en kantoren. 
 

Arcadis (2010) heeft deze typen ingrepen aan de hand van IBIS-gegevens in een rapportage gezet, 
waaruit blijkt dat in totaal 15.375 hectare aan bedrijventerreinen aangemerkt waren als terreinen die 
in herstructurering waren op dat moment. Ruim de helft daarvan (8.0007 hectare) betreft de type 
revitalisering als ingreep.  Voor dit onderzoek wordt echter het databestand van de RUN gebruikt, 
omdat daaruit uiteindelijk de bedrijventerreinen geselecteerd zullen worden.  
 
Daarom wordt hieronder in een cirkeldiagram de verdeling van de typen herstructureringen 
afgebeeld. Uit figuur 2.7 valt af te leiden dat ook in het databestand van RUN revitalisering het meest 
toegepaste type herstructurering is, gevolgd door zware revitalisering en facelift. Het type 
transformatie is beperkt tot een klein deel van alle herstructureringsprojecten. Vermeld moet 
worden dat in dit bestand vier soorten herstructurering wordt onderscheiden.  
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Figuur 2.7: Verdeling naar type herstructurering uit bestand RUN 

 
Bron: Databestand RUN 2008, bewerking auteur 

 

2.4.3 Keuze en moment van het type herstructurering  
De keuze voor de meest geschikte aanpak van een verouderd bedrijventerrein hangt af van 
meerdere factoren, zoals: de aard van het probleem op het desbetreffende terrein, de ligging van het 
terrein, de regionale vraag naar bedrijfs- en woningbouwlocaties en welwillend- en bereidheid van 
gemeente en ondernemers. Zoals in de paragraaf over veroudering is gesteld, kan het 
bedrijventerrein verschillende problemen veroorzaken. Wanneer het bedrijventerrein 
bedrijfseconomisch niet goed functioneert, kan de aanpak ervoor zorgen dat de wensen van het op 
terrein gevestigde bedrijven worden vervuld. Als het bedrijventerrein voor veel overlast zorgt, dient 
er rekening gehouden te worden met de wensen van omwonenden en/of passanten.  
 
Het herstructureringstype kan ook afhangen van de regionale en lokale omstandigheden. Als er in de 
regio veel vraag is naar bedrijventerreinen, dan is de kans groot dat het verouderde 
bedrijventerreinen wordt gerevitaliseerd. Wanneer de vraag naar bedrijfsruimte afgenomen is  en de 
ruimte goed gebruikt kan worden voor woningbouw, kan er besloten worden tot transformatie van 
het gebied. Dit laatste gebeurt vooral bij terreinen dichtbij het centrum die goed ontsloten zijn door 
het openbaar vervoer. Uiteraard moet voor een transformatie voldoende vraag zijn naar woningen, 
winkels en/of kantoren. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente en de ondernemers welwillend 
staan tegenover herstructurering van een verouderd bedrijventerrein, zodat het proces sneller 
verloopt. Op vele bedrijventerreinen wordt door versnipperd eigendom gestuit op het probleem dat 
ondernemers niet willen meewerken (Renes e.a., 2009).  
 
Figuur 2.8: Veroudering bedrijventerrein en tijdstip herstructurering  

 
I= Facelift 
II= Revitalisering 
III=Herprofilering/Transformatie  

 
 
 
 
 
 

Bron: Stec, (2009), bewerking auteur  

 
De herstructureringstypen kunnen in verschillende fasen van de levenscyclus van bedrijventerreinen 
toegepast worden. Hoe sneller de veroudering van een bedrijventerrein wordt aangepakt, hoe 
minder herstructureringskosten dat met zich meebrengt.  In bovenstaande figuur wordt geschetst op 
welke momenten gebruik gemaakt kan worden van de verschillende herstructureringstypen. 
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De facelift is de meest goedkope en snelle manier om een bedrijventerrein te herstructureren. In 
bovenstaand figuur is te zien dat de facelift meestal wordt toegepast wanneer de kwaliteit van het 
bedrijventerrein net begint te dalen. Naarmate het terrein verder verouderd en meer ingrepen nodig 
zijn om de kwaliteit te verbeteren, wordt revitalisering toegepast. In fase III is het bedrijventerreinen 
zodanig verouderd dat revitalisering niet meer helpt, waardoor de keuzes herprofilering of 
transformatie overblijven. Logischerwijs wordt er bij herprofilering en/of transformatie meer geld en 
tijd geïnvesteerd in het bedrijventerrein en zal het herstructureringsproces langer duren.  
 
2.4.4 Knelpunten herstructurering 
De hoge uitgifte van grond voor ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, de verrommeling en de 
leegstand hebben ervoor gezorgd dat er maatregelen genomen moesten worden. Herstructurering is 
een middel om de negatieve ontwikkelingen op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt te 
verbeteren. Met herstructurering wordt getracht de kwaliteit van bedrijventerreinen weer op peil te 
brengen. Bij de herstructurering van bedrijventerreinen zijn er echter veel aspecten waar rekening 
mee gehouden moet worden. Er zijn veel knelpunten die het proces van herstructurering 
bemoeilijken en/of vertragen.  
 

Foto 5: Geherstructureerd bedrijventerrein Zandhorst  

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

 
De meest belangrijke knelpunten worden hier opgesomd en kort toegelicht:  

 Weinig financiële middelen: vaak is er weinig geld voor de financiering van 
herstructureringsprojecten. Gemeenten hebben tot op heden volgens de Algemene 
Rekenkamer (2008) weinig financiële hulp gehad van de overheid om 
herstructureringsprojecten op te pakken. De Algemene Rekenkamer (2008) is van mening dat 
er meer subsidieregelingen moeten komen om herstructurering te kunnen bekostigen; 
 

 Het is verliesgevend: herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is verliesgevend. Er 
zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om de projecten te financieren (Olden, 
2007). Daarnaast is ontwikkelen op een herstructureringslocatie duurder dan het 
ontwikkelen van een bedrijventerrein op een uitleglocatie. In de literatuur spreekt men ook 
wel van “greenfields vs. brownfields”. Onder meer werkzaamheden als bodemvervuiling, 
sanering, slopen etc. zorgen ervoor dat herstructurering op brownfield locaties veel geld 
kost. Deze kosten kunnen drukken op de begroting waardoor de winstmarge kleiner wordt 
(Louw e.a., 2009). Ook wordt in een studie van de PBL (2009) gesteld dat de baten van 
herstructureringsprojecten lager zijn dan nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Volgens 
gedane onderzoeken is herstructurering dus financieel gezien duurder, waarbij minder baten 
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te behalen zijn. Vanuit maatschappelijk punt valt hier natuurlijk tegenin te brengen dat 
anders teveel open(bare) ruimte wordt opgegeven voor de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen, en dat de veroudering zich door zal zetten; 
 

 Weinig draagvlak: ondernemers zijn vaak niet bereid om te investeren in een 
herstructureringsproject. Zij begrijpen de noodzaak van herstructurering niet en vinden het 
niet winstgevend genoeg. Versnipperd eigendom op bedrijventerreinen zorgde ervoor dat 
gemeenten met veel partijen gesprekken moest voeren om te stimuleren over te gaan tot 
herstructureren. Herstructurering is daarom een moeizaam proces waarin ondernemers 
andere prioriteiten hebben dan gemeenten (Louw e.a., 2009); 
 

 Weinig ruimtewinst: Hoewel er geen diepgaande onderzoeken zijn gedaan naar ruimtewinst 
die verkregen is door herstructurering, bestaat de veronderstelling dat herstructurering 
weinig ruimtewinst oplevert. Volgens Olden (2010, p.134) volgen veel provincies en 
gemeenten het beleid van de overheid in de Nota Ruimte 2004. Hierin staat dat een groot 
deel van de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen opgevangen moet worden door de aanleg 
van nieuwe bedrijventerreinen, omdat herstructurering beperkt ruimtewinst oplevert; 
 

 Ingewikkelde wet- en regelgeving: herstructureringsprojecten lopen vaak tegen 
milieunormeringen en toetsen op. Een voorbeeld is de Wet geluidhinder (Wgh) om 
omwonende te beschermen tegen geluid. Dergelijke wetten verhinderen soms 
herstructurering van leegstaande en/of verouderde bedrijventerreinen, omdat er een strijd 
ontstaat tussen ruimte voor wonen en ruimte voor werken (Algemene Rekenkamer, 2008); 
 

 Gebrek aan kennis: gemeenten ondervinden soms problemen bij het herstructureren van 
bedrijventerreinen. Zij hebben niet altijd de expertise om de risico’s en voordelen van een 
herstructureringsproject in te schatten (Algemene Rekenkamer, 2008). 

 
Foto 6: Voorbeeld van een bedrijventerrein met  slechte  

parkeergelegenheid (rechts) en braakliggend terrein (links) 

 
Bron: G. Arslan, 2011 

  



Güngör Arslan 
Radboud Universiteit Nijmegen – Kadaster 

39 
 

2.4.5 Samenvatting en conceptueel model bedrijventerreinenmarkt 
Samengevat kan gesteld worden dat bedrijventerreinen niet op vraag maar voorraad  worden 
ontwikkeld. Dit zorgt voor concurrentie tussen gemeenten en overaanbod aan bedrijventerreinen op 
de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt. Door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is er 
veel grond op de markt met een gunstige prijs-kwaliteit verhouding. De lage grondprijzen en de lage 
bouwkosten van nieuwe bedrijfspanden zorgen ervoor dat ondernemers eerder kiezen voor 
verhuizen en nieuw vastgoed realiseren, dan het bestaande vastgoed opwaarderen. Het gevolg is dat 
bestaande bedrijventerreinen verouderen en uiteindelijk geherstructureerd moeten worden, om te 
voldoen aan de eisen en wensen van ondernemers en/of omwonenden, terwijl de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen blijft doorgaan. Onderstaande figuur is een samenvatting van de 
ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt.    

 
Figuur 2.9: Conceptueel model Nederlandse bedrijventerreinenmarkt

Herstructurering van 
verouderde 

bedrijventerreinen
 

 Bron: INBO, 2006, eigen bewerking auteur 
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H3: Theoretisch kader: overheidsinterventies  
 
De ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt zijn onlosmakelijk verbonden met de ruimtelijke 
planning en de beleidsplannen in Nederland. Deze beleidsplannen worden logischerwijs opgesteld 
om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren en andere ongewenste ontwikkelingen te remmen. Voor 
de bedrijventerreinenmarkt betekent dit dat de ontwikkeling van nieuwe duurzame multifunctionele 
bedrijventerreinen wordt gestimuleerd, terwijl verouderde bedrijventerreinen worden 
geherstructureerd. Zoals in het voorgaande hoofdstuk is te lezen wordt de aanpak van de 
veroudering van  bedrijventerreinen gestimuleerd door de overheid. Er worden subsidies uitgegeven 
voor herstructureringsprojecten. Dergelijke maatregelen die de overheid gebruikt om problemen op 
te lossen, kunnen geplaatst worden onder verschillende typen overheidsinterventies. In de komende 
paragrafen wordt daar verder ingegaan.  
 
Al deze beleidsplannen en maatregelen die worden genomen om bepaalde doelstellingen te 
realiseren zouden geëvalueerd (ex-ante) moeten worden om er lessen uit te kunnen trekken. Dit 
vergt veel tijd en onderzoek, maar is nodig om inzichten te krijgen in de effectiviteit van de typen 
overheidsinterventies. Met deze ex-ante onderzoeken kan achterhaald worden wat ruimtelijke 
planning en de bijbehorende interventies nu precies te bieden hebben, en of de beoogde effecten 
wel worden gerealiseerd. Het biedt de kans om de effecten van overheidsinterventies te meten en te 
beoordelen. Het doel van dit hoofdstuk is dan ook het uiteenzetten van een theoretisch perspectief 
over de typen overheidsinterventies waarmee ruimtelijk beleid wordt gerealiseerd.  
 
In dit theoretisch kader zal in de eerste paragraaf beschreven worden wat planning volgens de 
literatuur inhoudt en waar het voor dient. Er wordt toegelicht hoe dit onderzoek past binnen de 
planningsliteratuur en hoe herstructurering geëvalueerd kan worden. In de tweede paragraaf wordt 
de relatie van de markt en overheid in kaart gebracht, waarin ook de “failures” van beide actoren aan 
bod komen. Paragraaf drie gaat vervolgens in op de ongewenste ontwikkelingen op de 
bedrijventerreinenmarkt en de verschillende methoden van overheidsinterventies om deze 
ongewenste effecten op te lossen. In deze paragraaf wordt duidelijk gemaakt onder welke 
overheidsinterventie herstructurering valt te plaatsen. Uiteindelijk wordt in de laatste paragraaf een 
samenvatting gegeven van de behandelde stof en wordt met behulp van een conceptueel model het 
onderzoek toegelicht.  
 

§ 3.1: Planning en evaluatie van planning 

In de literatuur zijn er verschillende definities gegeven voor planning, in zowel theoretisch als 
praktische zin. Sommige van deze definities zien planning als een instrument en/of een middel om 
goede of betere uitkomsten te bereiken. Wat nou precies goed of beter is wordt in de praktijk echter 
niet vaak toegelicht, en blijft onduidelijk. Een klassieke definitie is de definiëring van Davidoff & 
Reiner (1962) die planning zien als een rationele keuze, waarin verschillende taken moeten leiden tot 
optimale uitkomsten. Verder zijn er ook andere definities die aan planning wordt gegeven, waarin 
het doel van de planning wordt gezien als het in kader brengen van toekomstige acties, zoals;  
Faludi (1987, p. 116) die planning ziet als de “framework” van toekomstige beslissingen, of Harris 
(1996, p. 483)  en Alexander (1998, p. 675) die planning beschrijven als de opzet, anticipatie of 
coördinatie van acties. Een definitie die Wildavsky (1973) gebruikt gaat nog verder, en ziet planning 
als een middel om de toekomst te kunnen controleren, hoewel dit natuurlijk onmogelijk klinkt. In het 
nabije verleden zijn er ook definities gegeven voor planning, waarin bijvoorbeeld Healey (1998, p. 
218-220) planning ziet als een vorm van regeren waarin wordt gerefereerd naar “the process of 
regulation, coordination and control” of bijvoorbeeld Pierre (1999, p. 376) die planning ziet als het in 
staat stellen of verbieden van acties in de maatschappij (Alexander, 2009, p. 234).   
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Planning wordt in de literatuur verdeeld in twee benaderingen die expliciet het doel van planning 
omschrijven. De eerste benadering is de beschrijvende vorm, waarin de werkvelden zoals ruimtelijke 
planning, gebiedsontwikkeling, regionale ontwikkeling, wijkplanning of transportplanning het doel 
zijn van de planning zelf (Alexander, 2009, p. 235). De tweede benadering is normatiever van aard 
waarin vooral meer ideologieën zijn verwerkt. Een van deze ideologieën is bijvoorbeeld het werk van 
Paul Davidoff (1965) die het heeft over “advocacy planning”, waarin wordt benadrukt dat dit 
planningsmodel is bedoeld voor de armere groepen van de maatschappij die de interesses van deze 
benadeelde groepen stimuleert. Een andere normatieve benadering van planning is het model van 
John Friedmann (1987, p. 271), waarin wordt gesteld dat planning de bedoeling moet hebben om 
“the good society” te creëren door “radical practice” uit te oefenen dat zal moeten leiden tot een 
sociale transformatie. De bevindingen van Webster (2005) zijn vergelijkbaar met die van Friedmann 
(1987), maar hij beschrijft dat het doel van planning vooral moet zijn om een “zekere mate van orde 
te brengen in de competitie”, en dan vooral in de publieke domein (Alexander, 2009, p. 235).   
 
Planning is een eerste stap, maar het behalen van doelstellingen of beoogde effecten is een tweede. 
De evaluatie van planning (ex-ante) is de tweede stap, die misschien toch niet zo belangrijk wordt 
gevonden als het implementeren van beleidsplannen, terwijl juist door evaluatie veel geleerd kan 
worden. Door Mason (2008) wordt het gemis van planevaluatie zelfs gezien als een internationaal 
tekortkoming van de planningtheorie (Alexander, 2009).  
Carmona & Sieh (2005) zijn twee wetenschappers die evaluatie van planning in Groot-Brittannië 
onder de aandacht hebben gebracht. Deze auteurs vroegen zich af wat planning is en langs welke 
weg evaluatie daarvan gemeten kon worden. Daarvoor zijn in Groot-Brittannië overheden die 
beleidsplannen uitzetten gevraagd, om aan te geven wat de toegevoegde waarde is van hun plannen 
aan de maatschappij. Het belangrijkste gedeelte was dat het de auteurs niet ging om de beoogde 
effecten of doelstellingen, maar om de in praktijk (real-world) gerealiseerde toegevoegde waarde 
van de beleidsplannen. Dit geeft dus in feite weer dat plannen volgens hen niet alleen een 
theoretisch doel hebben, maar dat ook antwoorden gevonden moet kunnen worden in de praktijk. 
Carmona & Sieh gebruiken in hun planevaluatie twee benaderingen, namelijk “the conformance” en 
“the performance” benaderingen, waarin wordt geëvalueerd aan de hand van gelijkvormigheid 
(conformance) of prestatie (performance). Volgens Alexander & Faludi (1989) zou een planevaluatie 
beide alternatieven kunnen combineren om de rationaliteit en succes van plannen te kunnen meten. 
Wel wordt door Alexander (2009) beweerd dat planevaluatie nooit zo uitgebreid wordt uitgemeten, 
maar dat het meer gaat om de efficiëntie van de plannen zoals de snelheid van processen of 
applicaties en het verbeteren van de projecten zelf (Alexander, 2009, p. 233).    
 
Er wordt door Carmona & Sieh (2005) verder ook afstand genomen van de “prestatie-effectiviteit” 
benadering om het onderliggende doel van lokale planning te kunnen begrijpen. Volgens hen zijn er 
verscheidene aspecten die aan “planning product quality” verbonden kunnen worden. Het eerste 
aspect is het kwantificeerbare en kwalitatieve ruimtelijke, sociale en economische invloeden van 
planning zoals meer banen, huizen, een kwalitatief betere leefomgeving of een gereduceerd 
energieverbruik. Het tweede aspect is volgens hen de toegevoegde waarde van planning, waarin het 
kwalitatieve verschil wordt gemeten van vóór en ná het  implementeren van de beleidsplannen. De 
contributie van planning aan de maatschappelijke “enviromental capital” wordt gezien als een 
indicator voor het bereiken van duurzame ontwikkeling, dat door velen wordt gezien als de 
doelstelling van planning (Alexander, 2009, p. 234).  
 
Dit beschreven te hebben, kan de planning (waar ook de planning van bedrijventerreinenmarkt deel 
van uitmaakt), middels de definities hierboven geplaatst worden in een theoretisch kader. In dit 
onderzoek wordt planning gezien als een vorm van regeren door te reguleren, coördineren en 
controleren van markten/maatschappijen, zoals Healey (1998) dat beschrijft (Carmona & Sieh, 2005). 
De herstructurering van vele verouderde bedrijventerreinen is een interventiemiddel van de 
overheid dat wordt gezien als een regulering- en stimuleringsmethode.  
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De herstructurering en de beoogde effecten daarvan zouden geëvalueerd moeten worden in alle 
facetten, maar dat is tot op heden helaas nauwelijks gedaan. Er zijn onderzoeken gedaan naar vele 
beoogde effecten van herstructurering (CPB, 2001; Van der Mark e.a., 2004; Van den Anker e.a. , 
2009). Bij deze onderzoeken zijn vooral de maatschappelijke effecten zoals werkgelegenheid, 
ruimtewinst, verbetering van de openbare ruimte en de bereikbaarheid bestudeerd. Het effect van 
herstructurering op de grond- en vastgoedprijzen ontbreekt.  
Dit onderzoek heeft daarom als doel om erachter te komen wat voor effect herstructurering heeft op 
grond- en vastgoedprijzen. In dat kader valt de evaluatie van de herstructurering van 
bedrijventerreinen te plaatsen bij de gedachte van Carmona en Sieh (2005), waarin zij vermelden dat 
de toegevoegde waarde van planning gemeten kan worden aan de hand van twee fasen, vóór en ná 
het implementeren van beleidsplannen. Dat is exact wat in dit onderzoek wordt gedaan. De 
uitvoering van herstructurering is in dit onderzoek de implementatie van een beleidsplan op 
bedrijventerreinen. Het effect daarvan wordt gemeten door de prijzen te bestuderen in de perioden 
vóór, tijdens en ná de herstructurering op bedrijventerreinen. Deze bestudering van de prijzen in de 
verschillende perioden van de herstructurering is daarmee ook een evaluatie van de effectiviteit van 
een overheidsinterventie, in dit geval de stimulering van de herstructureringsprojecten op 
bedrijventerreinen. In dit onderzoek wordt namelijk getoetst hoe effectief de marktstimulering (het 
type overheidsinterventie dat wordt ingezet om de kwaliteit op bedrijventerreinen te verbeteren) 
van de overheid is geweest met betrekking tot de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op 
bedrijventerreinen.      
 

§ 3.2: Market, government and civil society 
 
Ruimtelijke planning en de evaluatie daarvan kan beter begrepen worden, als de relatie van de markt 
en overheid duidelijk wordt. De markt en overheid zijn twee belangrijke actoren die altijd met elkaar 
te doen hebben voor het goed functioneren van “markten”. Een derde actor is de “maatschappij” 
waarin deze markten functioneren. Deze markten beïnvloeden dus vaak ook het publieke domein. 
Hoewel in dit onderzoek voornamelijk de relatie tussen de markt en overheid van belang is, wordt 
hier de maatschappij niet weggelaten om de veranderende relaties duidelijker weer te geven.  
 
Het functioneren van deze markten kan verlopen via twee wegen, te weten; de markt of de overheid. 
Al jaren wordt in de wetenschap en in de praktijk discussies gevoerd over het functioneren van 
(economische) markten, zoals ook de bedrijventerreinenmarkt. De discussie gaat voornamelijk over 
aan welke actor (markt of overheid) het functioneren van markten overgelaten moet worden. Deze 
discussie heeft weer aan inhoud gewonnen, omdat er op de hele wereld meer investeringen worden 
gedaan door private partijen om projecten van de grond te krijgen (Buitelaar, 2003). Tegenwoordig 
worden meerdere samenwerkingen aangegaan door private partijen en overheden bijv. publiek 
private samenwerkingen - PPS) om projecten doorgang te laten vinden, omdat het anders voor één 
van de partijen onmogelijk wordt om alle investeringen te bekostigen. Volgens vele wetenschappers 
zijn de wegen tussen markt en overheid tegenwoordig daarom ook veel minder gescheiden dan 
voorheen (Buitelaar, 2003).  
 
De investeringen die tegenwoordig door private partijen worden gedaan, duiden op een 
toenemende rol voor deze partijen. De overheid is niet langer dé actor die alle verantwoordelijkheid 
van projecten op zich neemt. Van de private partijen wordt tegenwoordig ook meer bemoeienis en 
verantwoordelijkheid gevraagd om duurzame ruimtelijke projecten te kunnen realiseren. Deze 
bevindingen worden gesteund door verschillende wetenschappers, zoals Sorensen (1994), Dubbink 
(2003) en Newman (2004).   
“Our era is reconsidering the ends and means of governments in general in view of limited public 
finance; concerns over national economic efficiency; and a growing community preference for 
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individual responsibility, self help, and small government. Planning is not immune to these 
trends”(Sorensen, 1994, p.198).   
 
Dubbink (2003, p. 173) geeft ook aan dat de markt en dus private partijen meer verantwoordelijkheid 
op zich moeten nemen. Dit blijkt uit het volgende citaat dat hij in zijn boek geeft. 
“Given the collective dimension of action, it is no longer possible to build a social order on the idea 
that parties in the market only bear a limited responsibility for public issues while the state is only in a 
position to control the market by means of limiting conditions” (Dubbink, 2003, p. 173) 
 
Newman heeft het in zijn werk verder over de “shift” die op de wereld plaatsvindt, waarin meer 
verantwoordelijkheid gevraagd wordt van de maatschappij waardoor een “collaborative governance” 
ontstaat.  
“…. a fundamental shift is taking place in modern societies, variously labeled as a shift from 
governing to governance, from hierarchies to networks, from representative to deliberative 
democracy, and from direct control by the state to strategies designed to engage civil society in 
collaborative governance” (Newman 2004, p. 217) 
 
Figuur 3.1 geeft een overzicht van hoe de markt, de overheid en de maatschappij zich tegenwoordig 
verhouden ten opzichte van elkaar. De illustreert wat bovenstaande wetenschappers met hun citaten 
bedoelen.   

 
 Figuur 3.1: Market, State en Civil Society 

 
Bron: Lagendijk, Presentatie hoorcollege 2010 

 
De drie grote actoren die deel uitmaken van de (economische) markten komen steeds dichter 
bijelkaar, delen meer met elkaar en hebben meer verantwoordelijkheden dan voorheen. Dit beeld 
geldt ook voor de bedrijventerreinenmarkt waar de overheid meer verzakelijking wil, en waar meer 
aandacht wordt gevraagd voor een actieve rol van private (vastgoed)partijen. De overheid vraagt 
(vastgoed)partijen om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen, om de kwaliteit en waarde van 
de bedrijventerreinen te verhogen. Om dat te bereiken is er een grotere (financiële) betrokkenheid 
nodig van private partijen (beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, regionale ontwikkelbedrijven) in 
samenspraak met overheden (Ministerie van VROM, 2010). Of er ook meer verzakelijking optreedt 
op de bedrijventerreinenmarkt is natuurlijk een vraag die in de toekomst onderzocht kan worden. 
Voordat er wordt overgegaan op de bedrijventerreinmarkt en de interventies die daar zijn gedaan 
om de bedrijventerreinmarkt te verbeteren, wordt hieronder nog kort ingegaan op de rol van de 
markt en de overheid en de “failures” die kunnen ontstaan.  
 
Markt vs. Government “failures” 
Economisten zien de markt als een mechanisme waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten en waar 
beslissingen worden genomen. De veronderstelling bestaat dat op een perfecte markt vraag en 
aanbod zo op elkaar zijn afgestemd dat er een optimale verdeling van bronnen bestaat. Dat is 
logischerwijs niet altijd het geval, en zoals eerder is aangegeven bestaat er geen perfecte markt 
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omdat er onvolkomenheden zijn. Een onperfecte verdeling van de bronnen (producten), wordt door 
Pigou (1920) gezien als “market failures”. De aanbod en vraag zijn dan in een dergelijke situatie niet 
goed op elkaar afgestemd. Vanuit de ruimtelijke planning gezien, moeten volgens 
welvaartseconomisten deze ongeregeldheden weggewerkt worden door in te grijpen. Het ontstaan 
van deze ongeregeldheden wordt vaak toegewezen aan externaliteiten, publieke goederen of 
monopolies, waardoor geen goede afstemming meer is (Buitelaar, 2003). Bij het ontstaan van deze 
“failures” wordt verondersteld dat de overheid intervenieert en zorgt voor de juiste condities op de 
markt. Als tegenargument kan gesteld worden of deze interventies van de overheid wel altijd 
garanties zijn voor succes.  
 
Deze vraag heeft geleid tot discussies in de wetenschap waaruit geconcludeerd kan worden dat niet 
alleen de markt, maar ook de overheid kan falen. De veronderstelling van welvaartseconomisten dat 
de overheid zonder kosten te maken altijd de juiste oplossing vindt, is volgens vele wetenschappers  
onjuist (Lai, 1997; Webster, 1998; Buitelaar, 2003). Dit wordt ontkracht doordat er ten eerste wel 
degelijk (administratieve) kosten zijn gemoeid met de interventie van de overheid, en ten tweede 
hoeft het niet altijd zo te zijn dat de overheid altijd de beste oplossing weet te vinden. Webster 
(1998) laat aan de hand van vijf punten de tekortkomingen van welvaartseconomisten zien, waarmee 
ook de imperfectie van de overheid aangetoond wordt. Er is volgens Webster door 
welvaartseconomisten weinig aandacht voor instituties, voor transactiekosten, voor 
procesefficiëntie, voor het feit dat politieke benefieten moeilijk zijn in te schatten en het feit dat 
politici interventies voor hun eigen succes kunnen gebruiken. Er kan dus geconcludeerd worden dat 
zowel de markt als de overheid “failures” kunnen hebben. Hoewel dus de overheid ook kan falen, 
benadrukken enkele wetenschappers (Coase, 1960; Needham, 2001) dat voor het goed functioneren 
van financiële, grond- of andere markten regels nodig zijn. Volgens Polanyi (1957) kan de markt zelfs 
niet bestaan zonder interventies van de overheid. Powel (1991, p. 270) gaat een stap verder en zegt 
dat de markt geen “spontaneous coordination mechanism” is, maar dat het een sociale constructie is 
waarvan overheidsregels onlosmakelijk deel uitmaken (Buitelaar, 2003, p. 318).  
 

§ 3.3: Bedrijventerreinenmarkt en typen overheidsinterventies 

 
De beleidsplannen die door de overheid worden opgesteld om ruimtelijk beleid te realiseren hebben 
vaak invloed op de ontwikkelingen op de grondmarkt. Op de grondmarkt hebben verschillende 
eigenaren grond of eigendom in bezit, waar vraag en aanbod tot stand komt. De vraag en aanbod op 
de bedrijventerreinenmarkt, is net als op alle andere markten niet altijd in evenwicht waardoor 
negatieve ontwikkelingen zoals leegstand, veroudering en verrommeling van het landschap kunnen 
ontstaan. Er is dus sprake van een markt die niet optimaal functioneert. In de vorige paragraaf is 
beschreven dat de overheid de markt kan sturen, door met plannen te interveniëren. Pigou en Coase 
spreken daarom van overheidsinterventies waarmee op deze markten de vraag en aanbod beter op 
elkaar afgestemd kunnen worden. Pigou denkt bijvoorbeeld de markt te kunnen beïnvloeden met 
behulp van overheidsinterventies waarbij regels worden opgesteld en waarbij sancties worden 
gelegd op ongewenste ontwikkelingen (Buitelaar, 2003). 
 
Welvaarteconomisten benadrukken daarom dat het de taak is van de ruimtelijke planning om ervoor 
te zorgen dat de juiste condities (goederen) gecreëerd worden die de markt zelf niet voor elkaar 
krijgt, of waarvan teveel (bijv. bedrijventerreinen) of te weinig (bijv. goede ontsluiting van openbaar 
vervoer in rurale gebieden) is (Buitelaar, 2003). Het creëren van de juiste condities gebeurt vaak door 
het interveniëren van de markt zelf of de overheid. In het geval van de bedrijventerreinenmarkt is 
het de overheid die intervenieert, omdat deze markt wordt gedomineerd door de Nederlandse 
gemeenten.  
Aansluitend op de denkwijze van Pigou en Coase wat betreft overheidsinterventies, beschrijft 
Needham (2005) drie manieren waarmee overheden invloed kunnen uitoefenen op markten om 
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markten te sturen. Needham (2005) stelt bij ruimtelijke inrichting voor om het gebruik van 
privaatrecht vaker te verkiezen boven het publiekrecht. Hij pleit met zijn werk naar een andere 
manier van overheidsinterventie, waardoor meer bewegingsruimte en een andere marktwerking 
moet ontstaan. Hieronder wordt achtereenvolgens de drie overheidsinterventies ‘marktregulering’, 
‘marktstimulering’ en ‘marktstructurering’ uiteengezet. Vervolgens wordt aangegeven onder welke 
overheidsinterventie herstructurering op bedrijventerreinen valt te plaatsen.   
 
Marktregulering 
Met behulp van sturingsinstrumenten in de wet-en regelgeving kunnen overheden ervoor kiezen om 
de markt beter te reguleren. Dit type marktinterventie kenmerkt zich vooral als een publiekrechtelijk 
beleidsinstrument en bemoeit zich weinig met de privaatrechtelijke sfeer (Needham, 2005). De 
Nederlandse overheid richt zich volgens Needham (2005) voornamelijk op de publiekrechtelijke 
domein bij het opstellen van strategisch beleid voor de grondmarkt. Met strategisch wordt wet- en 
regelgeving bedoeld, bijvoorbeeld in de vorm van vergunningen/verordeningen of 
bestemmingsplannen, die wordt gebruikt om ongewenste ontwikkelingen te remmen en de markt te 
reguleren. De WRO is bijvoorbeeld gebaseerd op regulering, waar vooral het verdelen van schaarse 
ruimte in vaststaat. Omdat blijkbaar de overheid met marktregulering niet altijd de gewenste 
ruimtelijke overheidsdoelstellingen bereikt, wordt deze overheidsinterventie aangevuld met 
markthandelingen en marktstimuleringen.1 
 
Marktstimulering 
Een andere interventievorm waarbij de markt wordt geprobeerd te sturen is die van 
marktstimulering. Volgens Needham (2005) houdt marktstimulering vooral in dat overheden met 
behulp van financiële stimulering proberen de markt in een bepaalde richting te laten bewegen. Dat 
wil echter niet zeggen dat marktstimulering per se inhoudt dat de overheid met financiën partijen 
stimuleert, want ook belastingwetgeving om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan kunnen 
vallen onder stimuleringsmaatregelen. Needham (2005) suggereert dat alleen 
stimuleringsmaatregelen vaak onvoldoende zullen zijn om structurele problemen binnen markten te 
verhelpen. In Nederland wordt daarom stimuleringsmaatregelen van de overheid vaak in combinatie 
met marktreguleringen gebruikt. Een voorbeeld van marktstimulering is bijvoorbeeld het uitgeven 
van subsidies waar partijen gebruik van kunnen maken, als ze gewenste ontwikkelingen van 
overheidsorganen willen uitvoeren.2 
 
Marktstructurering 
Tussen al deze overheidsinterventies is marktstructurering tot op heden in Nederland de minst 
gebruikte interventie, en ook vrijwel nieuw voor overheden en marktpartijen. Volgens Needham 
(2005) is marktstructurering het ingrijpen van de overheid op de marktcondities. Vanuit het 
bedrijventerreinenproblematiek bekeken (maar ook op andere markten) is marktstructurering 
wenselijk vanuit het perspectief private partijen meer verantwoordelijkheden te laten dragen voor 
ongewenste ontwikkelingen. Bij marktstructurering is het belangrijk hoe eigendomsrechten van 
private partijen zijn vastgesteld. Met eigendomsrechten wordt hier de rechten over het onroerend 
goed bedoeld. In wetten staat omschreven hoe private partijen met deze eigendomsrechten mogen 
omgaan. Needham (2005) ziet kansen voor Nederland waarin private partijen het ruimtegebruik 
kunnen beïnvloeden door gebruik te maken van de rechten die behoren bij onroerende zaken en de 
regels die er zijn ten aanzien van het handelen in onroerende goederen. De overheid zou deze regels 
en rechten moeten vastleggen in een privaatrechtelijke structuur, waardoor private partijen via 
eigendomsrechten met elkaar kunnen handelen, waardoor meer bewegingsruimte ontstaat op de 

                                                             
1
 Arslan, G., Driessen, R., Rietman, H. & I. Yilmaz (2011), Het probleem van de Amsterdamse kantorenmarkt. 

Een uitwerking van het probleem en mogelijke nieuwe instrumenten voor gemeenten. Master Planologie, vak 
Marktordening en ruimtelijke ontwikkelingen. Radboud Universiteit Nijmegen. 
2 Idem dito 
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markt. Needham (2005) merkt verder op dat in Nederland vergeleken met Engeland veel minder 
gebruik wordt gemaakt van privaatrecht bij ruimtelijke planning. Dit zou vooral komen omdat ruimte 
in Nederland schaars is. Needham (2005) brengt hiermee aandacht voor marktstructurering, omdat 
hij denkt dat marktregulering door de overheid de verantwoordelijkheid bij de burgers en private 
partijen wegneemt (bijv. het beheer van bedrijventerreinen dat veelal wordt overgelaten aan 
gemeenten). Ook vindt hij dat marktregulering teveel kosten met zich meebrengt, en dat door 
marktstructurering de ruimtelijke inrichting in Nederland minder gedwongen tot stand kan komen 
door initiatiefrijke bedrijven en burgers. Hoewel in dit onderzoek niet te diep wordt ingegaan op dit 
onderwerp, wordt met privaatrechtelijke structuur dus bijv. burenrechten, verplichte 
lidmaatschappen voor beheer van terreinen, voorwaarden aan erfpacht en huurovereenkomsten 
bedoeld om bedrijventerreinen beter te laten functioneren. Privaatrechtelijke regels geven de markt 
dus de ruimte zonder dat de overheid intervenieert. De overheid bepaalt enkel de “spelregels” en de 
private partijen zijn de “spelers” op de markt.3 
 
Herstructurering op bedrijventerreinen valt te plaatsen onder marktstimulering. Zoals uit het 
Actieplan Bedrijventerreinen (2004) en het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 (2009) blijkt, 
wordt de herstructureringsopgave met vele miljoenen gesubsidieerd. Het is echter de vraag of door 
deze overheidsinterventie de beoogde effecten worden gerealiseerd, of dat naast marktstimulering 
nog andere overheidsinterventies noodzakelijk zijn. De interventies die de overheid doet om de juiste 
omstandigheden/voorwaarden te creëren voor het goed laten functioneren van deze markten, 
hoeven namelijk niet altijd te betekenen dat dat ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd (Buitelaar, 
2003). Dit onderzoek bestudeert hoe effectief marktstimulering is geweest, door de effecten van 
herstructurering voor de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen in beeld te 
brengen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zal bekeken worden of marktstimulering 
voldoende is om de beoogde effecten te realiseren, of dat andere overheidsinterventies overwogen 
moeten worden.  
 

§ 3.4 Samenvatting (Conceptueel model) 
 
In dit hoofdstuk is het onderzoek in een theoretisch kader gezet. Duidelijk is geworden dat 
ruimtelijke planning altijd doelstellingen heeft, waarbij de overheden, de markt en de maatschappij 
zijn betrokken die elk belangen hebben. De relatie tussen deze drie actoren is in de loop der tijd 
veranderd. De overheid is niet meer de enige actor waarop de verantwoordelijkheid berust met 
betrekking tot (ruimtelijke) planning. Van de private partijen en de maatschappij wordt 
tegenwoordig meer verantwoordelijkheid gevraagd om ongewenste ontwikkelingen op te lossen. Dit 
heeft ook geresulteerd in meerdere publiek-private samenwerkingen (PPS) om ruimtelijke projecten 
uit te kunnen voeren, omdat de kosten anders niet bekostigd kunnen worden door één actor.  
 
Verder is het duidelijk geworden dat (economische) markten gestuurd kunnen worden door de markt 
zelf of door de overheid. In beide gevallen van beleidsvoering kunnen ‘failures’ ontstaan. In het geval 
van de bedrijventerreinenmarkt zijn dat bijvoorbeeld ongewenste ontwikkelingen zoals veroudering, 
overaanbod, leegstand en verrommeling van het landschap. De bedrijventerreinenmarkt wordt 
voornamelijk gestuurd door gemeenten, maar het is de overheid die verschillende 
overheidsinterventies gebruikt om de ongewenste ontwikkelingen op deze markt op te lossen.  
In dit theoretisch kader zijn er drie overheidsinterventies uiteengezet, namelijk: marktregulering, 
marktstimulering en marktstructurering. Om de ongewenste effecten op bedrijventerreinen op te 
lossen is herstructurering van verouderde bedrijventerreinen een oplossing. Herstructurering is een 

                                                             
3 Arslan, G., Driessen, R., Rietman, H. & I. Yilmaz (2011), Het probleem van de Amsterdamse kantorenmarkt. 
Een uitwerking van het probleem en mogelijke nieuwe instrumenten voor gemeenten. Master Planologie, vak 
Marktordening en ruimtelijke ontwikkelingen. Radboud Universiteit Nijmegen. 
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duidelijke vorm marktstimulering. Door subsidies te verlenen aan de herstructureringsprojecten van 
gemeenten, probeert de overheid de kwaliteit op bedrijventerreinen te verbeteren. 
 
In dit onderzoek wordt naast het effect van herstructurering op de vastgoedprijzen op 
bedrijventerreinen bestudeerd, in hoeverre marktstimulering als type overheidsinterventie effectief 
is op de bedrijventerreinenmarkt. Is stimulering van de herstructureringsopgave door middel van 
subsidies voldoende, of moet de overheid naast markstimulering nog andere middelen gebruiken om 
de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren? Met dit onderzoek wordt geprobeerd een 
antwoord te geven op deze vraag, door het effect van herstructurering te meten op de 
vastgoedprijzen op geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen.  
 
Hieronder wordt in het conceptueel model toegelicht op welke manier dit onderzoek de centrale 
onderzoeksvraag gaat beantwoorden. De balkjes die in rood zijn aangegeven, zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen die in dit onderzoek worden onderzocht. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat de 
invloed van pand- en omgevingskenmerken wel wordt onderzocht, maar in eerste niet de 
belangrijkste vraag is in dit onderzoek.  
Voor het gemak is de vergelijking van geherstructureerde en niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen ‘experimentele groep en controlegroep’ genoemd. De selectie van de 
geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen en de uitvoering van de analyses 
wordt in het volgende hoofdstuk besproken. Na de vergelijking van de geherstructureerde en niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen, wordt op basis van de hedonische prijsanalyse een multiple 
regressieanalyse gedaan. Hiermee wordt het effect van herstructurering op de vastgoedprijzen 
getoetst, en wordt verklaard welke pand- en omgevingskenmerken invloed hebben op de 
transactieprijzen.   
 

Figuur 3.2: Conceptueel model 
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Bron: G.Arslan, 2011 



Bedrijventerreinen en herstructurering: Succes of falen? 

48 
 

H4: Onderzoeksopzet  
 
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksopzet en methoden centraal. Dit hoofdstuk geeft weer welke 
keuzes en aannames er zijn gemaakt om het eerste (empirische) deel van het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. De resultaten van het eerste deel van het onderzoek worden toegelicht in het volgende 
hoofdstuk. Het tweede deel van het onderzoek, de hedonische prijsanalyse, wordt beschreven en 
uitgevoerd in hoofdstuk zes.   
 
Alvorens een leeswijzer van de paragrafen wordt gegeven, moet duidelijk worden gemaakt dat dit 
onderzoek zich verdiept in de dynamiek van transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed 
op geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Er wordt bestudeerd of reeds 
geherstructureerde bedrijventerreinen verschillen van bedrijventerreinen die verouderd zijn, of die 
in aanmerking komen voor herstructurering. De verwachting is dat herstructurering effect heeft op 
de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. Voor 
het onderzoek wordt het databestand van de RUN en de transactiegegevens van het Kadaster 
gebruikt.  
 
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.1 eerst de beoogde effecten van herstructurering uiteengezet. 
Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welke obstakels er zijn bij het meten van het effect van 
herstructurering. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de prijs- en waardestijging van vastgoed. De 
paragraaf geeft de  relatie weer tussen grondprijzen, herstructurering en waardestijging.  Paragraaf 
4.3 licht het onderzoekstype, de methode en de grondvorm van het onderzoek toe. In paragraaf 4.4 
volgt informatie over de twee databestanden die zijn gebruikt, waarbij tevens de steekproef en 
populatie worden weergegeven. Paragraaf 4.5 geeft weer hoe deze databestanden zijn gebruikt en 
welke keuzes er zijn gemaakt bij het selecteren van bedrijventerreinen. Daarnaast wordt 
verantwoord welke transacties zijn meegenomen in het transactiebestand van het Kadaster. Tot slot 
wordt in paragraaf 4.6 verantwoord hoe de beschrijvende statistiek is uitgevoerd.  
 

§ 4.1 De beoogde effecten van herstructurering 
 
De bedrijventerreinenmarkt in Nederland wordt voornamelijk gedomineerd door gemeenten die zich 
verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen om aan de 
ruimtebehoefte van bedrijven te voldoen. Het creëren van werkgelegenheid is een belangrijk 
argument, en daarnaast willen gemeenten aantrekkelijk blijven voor bedrijven (Van der Krabben & 
Buitelaar, 2010). Doordat gemeenten met elkaar concurreren en weinig rekening houden met 
regionale ontwikkelingen, is in de loop van tijd overaanbod aan bedrijventerreinen ontstaan. Dit 
heeft gezorgd voor lagere grond- en vastgoedprijzen in de meeste regio’s van het land. Het 
uiteindelijke gevolg is dat veel bedrijventerreinen in Nederland zijn verouderd, en dat er sprake is van 
structurele leegstand (Van der Krabben & Dinteren,2009).    
 
Doordat de gemeenten een monopoliepositie hebben op de bedrijventerreinmarkt voelen private 
(vastgoed)partijen er weinig voor om bedrijventerreinen te ontwikkelen, kavels op te kopen en aan 
de hand van de behoefte van eindgebruikers te ontwikkelen (Krabben, 2011). Omdat er veel kavels te 
koop zijn, en sprake is van overaanbod aan bedrijventerreinen, is er weinig aandacht voor 
duurzaamheid. Eindgebruikers van bedrijventerreinen nemen niet de verantwoordelijkheid op zich 
om hun vastgoed en kavel zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen, omdat er genoeg aanbod is op de 
markt wanneer het pand niet meer voldoet aan de eisen en wensen. De keuze voor verhuizen geniet 
de voorkeur in plaats van het duurzaam ontwikkelen van eigen pand/kavel.  
 
De negatieve ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt heeft de overheid ertoe gedwongen om 
beleid uit te stippelen, om de problemen te verhelpen. In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk 
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gemaakt dat herstructurering van verouderde bedrijventerreinen één van de middelen is die de 
overheid gebruikt om deze problemen te bestrijden. Met de beoogde effecten van herstructurering 
zouden de negatieve ontwikkelingen op bedrijventerreinen opgelost moeten worden.   
 
De herstructurering van bedrijventerreinen kan voor verschillende doelstellingen ingezet worden en 
kan per bedrijventerrein variëren, maar samengevat zijn de volgende beoogde effecten van 
herstructurering op te noemen (Olden, 2007, p. 18; Renes e.a., 2009, p.116): 

 Een verbeterde representativiteit van het bedrijventerrein 

 Verbetering van de openbare ruimte 

 Verbeterde ontsluiting (infrastructuur) en een verbeterde bereikbaarheid 

 Vestiging van nieuwe bedrijven 

 Afname van criminaliteit en dus een veiliger bedrijventerrein 

 Efficiënter (intensiever) ruimtegebruik en dus ruimtewinst 

 Creëren van meer werkgelegenheid door ruimtewinst  

 Prijs- en waardestijging van de grond en het vastgoed 
 
Bovenstaande beoogde effecten hebben grotendeels betrekking op herstructurering waarbij een 
bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd. Bij herprofilering of transformatie van een bedrijventerreinen 
wordt, zoals eerder aangegeven, meer kosten gedaan en is er eerder sprake van functieverandering 
op het terrein. Bij herprofilering wordt bijvoorbeeld kantoren gebouwd op het bedrijventerrein om 
de vastgoedwaarde te verhogen. Bij transformatie kan er sprake zijn van “omtovering” van het 
terrein tot een woonwijk (Gordon, 2008). Als er uitgegaan wordt van revitalisering, gaat het op de 
meeste bedrijventerreinen vooral om de kwaliteit van de openbare ruimte en de aantrekkelijkheid 
van het bedrijventerrein. Een ander belangrijk punt waar meestal geld in geïnvesteerd wordt is, de 
bereikbaarheid en de infrastructuur (parkeerplaatsen) van het bedrijventerrein.  
De beoogde effecten van herstructurering zouden normaliter een voor een geanalyseerd moeten 
worden, waarbij onderzocht zou moeten worden wat het effect  van herstructurering is geweest op 
de bovengenoemde punten. Effectief ruimtegebruik en ruimtewinst is bijvoorbeeld één van de 
belangrijkste speerpunten van herstructurering. De verwachting is dat door middel van 
herstructurering meer grond opnieuw uitgegeven kan worden, en dat dat moet leiden tot het beter 
functioneren van bedrijventerreinen en hogere grondprijzen. Deze effecten zijn niet alleen een 
voordeel voor de gemeente, maar ook voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Er wordt in de 
literatuur gesproken over een totale maatschappelijke waardestijging op het bedrijventerrein, ook al 
betreffen de ingrepen een deel van het bedrijventerrein. Er wordt zelfs gesteld dat waardestijging 
optreedt wanneer alleen geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de openbare ruimte (Gordijn e.a., 
2007). 
 
Van de effecten van herstructurering die wel zijn onderzocht zijn er enkele cijfers te vinden over 
ruimtewinst en werkgelegenheid. Wat betreft ruimtewinst door herstructurering op 
bedrijventerreinen, is de gedachte bij provincies hetzelfde als bij de ministeries van VROM 
(tegenwoordig Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Economische Zaken. Herstructurering 
levert volgens deze instanties weinig ruimtewinst op, terwijl dit niet wordt bevestigd uit eigen 
onderzoek, maar enkel berust op ervaringen elders (Olden, 2007, p. 4; Olden, 2010, p. 170). Volgens 
gangbare schattingen varieert de ruimtewinst door herstructurering tussen 5 tot 10%, die direct 
samenhangen met de huidige praktijk van herstructurering. Volgens Gordijn e.a. (2007) ligt dit 
percentage tussen de 6 tot 11%. Dit zou vooral komen door het feit dat revitalisering indirect gericht 
is op het scheppen van ruimte. Daadwerkelijke ruimtewinst zou behaald worden met herprofilering, 
maar aan dit type herstructurering zijn hogere kosten verbonden waardoor herprofilering vaak niet 
de voorkeur heeft (Olden, 2007).  
 
 



Bedrijventerreinen en herstructurering: Succes of falen? 

50 
 

Wat betreft werkgelegenheid wordt door het Centraal Planbureau (2001) geconstateerd dat 
herstructurering van bedrijventerreinen weliswaar werkgelegenheid creëert op het desbetreffende 
bedrijventerreinen, maar wordt er te weinig relatie gelegd met de rest van de regio (Olden, 2010). 
Volgens de CPB (2001, p. 18) gaat men voorbij aan het feit dat werkgelegenheidsgroei die door 
herstructurering plaatsvindt, voor een groot deel ten koste gaat van werkgelegenheid elders. Het 
gaat dus volgens CPB (2001) vaker om verplaatsing van de werkgelegenheid, dan dat er nieuwe 
werkgelegenheid gecreëerd wordt. Daarnaast blijken de verwachte effecten van herstructurering op 
de toename van het aantal arbeidsplaatsen veelal te optimistisch ingeschat, de gerealiseerde 
effecten blijven sterk achter bij de verwachte effecten (Van der Mark e.a., 2004). 
 
Ondanks het feit dat herstructurering nu ruim één decennia lang in de beleidsplannen van overheden 
voorkomt, is er dus tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de (maatschappelijke) effecten van 
herstructurering. Als de effecten van herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen worden 
geanalyseerd, lijkt het vooral te gaan  om de verbeterde representativiteit van het bedrijventerrein, 
de verbeterde openbare ruimte of de verbeterde veiligheid (imago) van het bedrijventerrein. Naar 
kwantificeerbare effecten van herstructurering op de werkgelegenheid, behaalde ruimtewinst of 
prijs- en waardestijging van vastgoed wordt minder snel verwezen. Na een periode van ruim tien jaar 
waarin bedrijventerreinen worden geherstructureerd valt te concluderen, dat er nog steeds weinig 
vragen over de (maatschappelijke) effecten van herstructurering zijn beantwoord. Wel moet 
aangegeven worden dat er enige consensus is te vinden over wat herstructurering en de 
herstructureringsopgave is met betrekking tot veroudering van bedrijventerreinen (THB, 2008; Louw 
e.a., 2009; Renes e.a., 2009; Olden, 2010).  
 
Om te kijken of het herstructureringsbeleid van de overheid succesvol is, heeft de Algemene 
Rekenkamer (2008) een onderzoek verricht, waarin wordt gesteld dat de herstructurering nog niet 
goed van de grond komt. De herstructureringsopgave is volgens de Algemene Rekenkamer eerder 
groter geworden dan kleiner, omdat het proces van veroudering op bedrijventerreinen nog steeds 
doorzet. Daarnaast is er onvoldoende inzicht in de herstructureringsopgave, onvoldoende publiek en 
privaat geld voor het bekostigen van herstructureringsprojecten, onvoldoende ondersteuning bij de 
uitvoering van herstructureringsprojecten en wordt er onvoldoende gewaarborgd voor duurzaam 
ruimtegebruik bij het (her)inrichten van bedrijventerreinen (Algemene Rekenkamer, 2008, p. 11). In 
het onderzoek wordt verder ook gesteld dat het Rijk niet precies weet hoe het staat met de 
voortgang van het beleid en het effect dat daarmee wordt bereikt (Algemene Rekenkamer, 2008, p. 
13). Daar waar de aandacht van het overheidsbeleid voornamelijk ligt op bedrijfseconomische 
aspecten van veroudering en het tegengaan ervan, besteden de studies die worden gedaan weinig 
aandacht aan kwantificeerbare gegevens en worden er veel onderzoeken gedaan naar de 
representativiteit en ruimtegebruik op bedrijventerreinen.  
 
Het moet ook aangegeven worden dat de gemeenten moeite hebben met het evalueren van het 
effect van herstructurering, doordat de herstructureringsprojecten vaak een lange doorlooptijd 
kennen, en omdat ze niet goed weten of de effecten die gemeten worden ook daadwerkelijk 
voortvloeien uit het herstructureringsbeleid. Factoren zoals economische groei of lange doorlooptijd 
van herstructureringsprojecten zorgen voor onzekerheid bij het toeschrijven van de effecten op het 
gevolgde beleid (Van der Mark e.a., 2004, p. 17). Daarnaast schatten de gemeenten de effecten van 
herstructurering op bijvoorbeeld de werkgelegenheidsgroei vaak veel positiever in dan waargemaakt 
kan worden. Omdat de effecten vaak niet in kwantitatieve gegevens gemeten kunnen worden en 
omdat de doelstellingen vooral kwalitatief van aard zijn, wordt over de doeltreffendheid van het 
herstructureringsbeleid geen harde uitspraken gedaan. Er valt dus te concluderen dat er (nog steeds) 
meer inzichten nodig zijn, uit zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, om de effecten van 
herstructurering inzichtelijk te kunnen maken (Van der Mark e.a., 2004). 
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§ 4.2 Prijs- en waardestijging van grond en vastgoed 

Een van de beoogde effecten van herstructurering is de prijs- en waardestijging van de grond en het 
vastgoed. Het effect van herstructurering op het aantal transacties en de gemiddelde vierkante 
meter prijzen zullen in dit onderzoek bestudeerd worden. Alvorens wordt besproken hoe de 
waardestijging van grond- en vastgoed in dit onderzoek gemeten zal worden, wordt hier kort 
ingegaan op de relatie tussen grondprijzen, herstructurering en waardestijging.  
 
De waardestijging van grond- en vastgoed op bedrijventerreinen door middel van herstructurering is 
een punt waar regelmatig discussies over ontstaan. Probleem bij de herontwikkeling van verouderde 
bedrijfspanden is dat de verwachte opbrengsten vaak niet hoog genoeg zijn om de kosten te dekken 
(Olden, 2010). De lage grondprijs op bedrijventerreinen zou belemmerend werken bij het 
herstructureren van verouderde bedrijventerreinen. Verondersteld wordt dat de onderlinge 
concurrentie tussen gemeenten de hoogte van de grondprijzen drukt. Een te hoge grondprijs zou 
namelijk de ontwikkeling van bedrijventerreinen tegenhouden. De lage grondprijzen op nieuwe 
bedrijventerreinen zorgen ervoor dat de marktwaarden van percelen op nieuwe bedrijventerreinen 
laag zijn, waardoor herstructurering van bedrijventerreinen niet aantrekkelijk genoeg wordt (vooral 
voor private partijen). THB (2008, p. 43) stelt daarom voor om de grondprijzen op nieuwe 
bedrijventerreinen te verhogen, waardoor het verschil in prijzen tussen geherstructureerde 
bedrijventerreinen en nieuwe bedrijventerreinen wel degelijk  moet bestaan. Volgens berekeningen 
van de STEC groep zijn de grondprijzen gemiddeld in Nederland 25% onder de residuele waarde 
(Geutink & Hendriks, 2008, p. 17). De verhoging van de grondprijzen op nieuwe bedrijventerreinen 
zou er dus voor kunnen zorgen, dat sneller de keuze gemaakt wordt voor herstructurering van 
bedrijventerreinen in plaats van nieuwe te ontwikkelen (THB, 2008). De verhoging van de 
grondprijzen heeft namelijk niet alleen tot gevolg dat de waarde van nieuwe bedrijventerreinen 
stijgen. Hiermee stijgt ook de markwaarde van de percelen op bestaande bedrijventerreinen.  
Ongeacht zal dit gevolgen hebben voor de exploitatieberekeningen van de te herstructureren 
bedrijventerreinen, maar uit de praktijk blijkt dat het nog vrij lastig is om dit in te schatten. 
 
De waardevermeerdering van grond en vastgoed door herstructurering is dus deels ook afhankelijk 
van de berekening van de grondprijzen. Het vaststellen van de grondprijzen op bedrijventerreinen 
komt niet tot stand op een vrije markt, maar wordt berekend aan de hand van de residuele waarde. 
De residuele waarde is gebaseerd op de theorie van Ricardo (1813) die stelt, dat de waarde van de 
grond stijgt, als de waarde stijgt van de functie die de grond heeft. De maximumprijs van de grond 
wordt dus bepaald door de residuele waarde. De maximumprijs is afhankelijk van de omvang van het 
aanbod aan grond. De residuele waarde van de grond stijgt, wanneer het aanbod daalt. De prijs daalt 
tot het minimum prijsniveau, wanneer het aanbod van grond toeneemt. De residuele waarde van 
grond wordt bepaald door de opbrengsten van het vastgoed op die grond te verminderen met de 
bouwkosten van het vastgoed (Olden, 2010, p. 113-114). Hiermee wordt dus in feite bedoeld dat de 
waardestijging van vastgoed, voor zover deze hoger is dan de stijging de bouwkosten, zich zal 
vertalen in een hogere grondprijs.  
 
Bij de berekening van de grondprijzen met de residuele waardemethode moet echter wel een paar 
kanttekeningen geplaatst worden. Voor commercieel vastgoed (kantoren en winkels) is het 
eenvoudiger om de residuele waarde te bepalen dan voor bedrijfspanden, omdat bij commercieel 
vastgoed de netto huuropbrengsten wordt gebruikt. Er wordt gesteld dat het berekenen van de 
residuele waarde bij bedrijfspanden moeilijk is vast te stellen, doordat deze geen eenduidig 
marktwaarde hebben (Olden, 2010). Dit komt door het feit dat bedrijfspanden minder verkocht of 
verhuurd worden (dit zal later in dit onderzoek ook blijken uit de transactiecijfers). Louw e.a. (2009) 
geven  bovendien aan dat bedrijfspanden minder courant zijn.  Een tweede kanttekening is dan ook 
dat het vaststellen van de waarde van incourant vastgoed op verouderde bedrijventerreinen vrij 
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lastig is. Het gevaar bestaat dat ontwikkelaars/eigenaren de waarde van het vastgoed bepalen op 
basis van de te verwachten waardestijging, omdat de marktwaarde van incourant vastgoed lastig is in 
te schatten. Bij een te hoog toegekende waarde aan incourant vastgoed, zal bij herontwikkeling 
daardoor maar een beperkte waardevermeerdering plaatsvinden. Naast deze factoren komt het ook 
vaak genoeg voor, dat de te herstructureren bedrijventerreinen niet volledig zijn verouderd en waar 
goed functionerende bedrijven zijn gevestigd. Deze bedrijven moeten daarom uitgekocht worden, 
waardoor de al hoge verwervingskosten verhoogd worden met de kosten van bedrijfsbeëindiging van 
deze goed functionerende bedrijven (Olden, 2010, p.111). Al deze factoren geven dus aan dat 
herontwikkeling van bedrijventerreinen op verschillende problemen stuit, en dat de 
waardevermeerdering van vastgoed moeilijk is in te schatten. 
 
Het stijgen van de grondprijzen beïnvloedt dus ook automatisch de waarde van het perceel, en in  
vele gevallen de waarde van bestaande vastgoed. Olden (2010, p. 115) onderscheidt in zijn 
proefschrift twee soorten waardevermeerderingen (‘betterments’) op bedrijventerreinen; de 
waardevermeerdering die toe te schrijven is aan de acties van de eigenaar zelf en die ontstaat door 
acties van derden. In het kader van dit onderzoek valt herstructurering te plaatsen onder 
waardevermeerdering die ontstaat door acties van derden, in vele gevallen acties van gemeenten of 
ontwikkelingsmaatschappijen. Olden (2010, p. 116) verdeelt de ‘betterments’ op bedrijventerreinen 
in drie typen, te weten; 

 Betterment I: waardestijging door algemeen werkzame economische factoren; 

 Betterment II: waardestijging als gevolg van gebruik van nabijgelegen percelen; 

 Betterment III: waardestijging als gevolg van gebruiks- of bestemmingswijzigingen op het 
perceel zelf. 

 
De vraag en aanbod die op de bedrijventerreinenmarkt speelt vallen onder Betterment I. Als er veel 
vraag is naar bedrijvigheid en bedrijfspanden zullen de prijzen gaan stijgen, en andersom zullen de 
prijzen dalen. Betterment II is bijvoorbeeld het gevolg van publieke investeringen op het terrein. Het 
verbeteren van de infrastructuur, aanleggen van extra parkeerplaatsen of het opknappen van de 
openbare ruimte op bedrijventerreinen kan zorgen voor waardevermeerdering op het terrein. Het 
uitgangspunt is dat er waardevermeerdering optreedt op nabijgelegen percelen, ook al wordt een 
deel van het terrein opgeknapt. Herstructurering van bedrijventerreinen wordt in het kader van dit 
onderzoek dus geplaatst onder Betterment II. Van Betterment III is er sprake als bijvoorbeeld het 
functiegebruik van het terrein of grond verandert. In dat geval kunnen er winkels, kantoren of 
woningen gerealiseerd worden waardoor de waarde van een voormalig (bedrijven)terrein stijgt. 
Betterment III valt dus te plaatsen onder herstructurering waarbij sprake is van een 
functieverandering door herprofilering of transformatie. Zoals eerder is aangegeven zijn deze typen 
herstructureringen in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. Olden (2010) vermeldt 
verder dat de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen in Nederland vooral is gericht op het 
revitaliseren van de openbare ruimte, waardoor nauwelijks aandacht wordt gevestigd op 
waardevermeerdering. Dit is een punt waar ook Korteweg (2002) in zijn proefschrift over 
veroudering van kantoorgebouwen aandacht aan geeft. De mening van de auteur is in lijn met die 
van Bourne (1967), die vermeldt dat de ontwikkelaars niet zullen investeren als reactie op de 
veroudering, maar vooral zijn geïnteresseerd in de commerciële potenties van (verouderde) locaties. 
Herontwikkeling waarbij door middel van herprofilering of transformatie veel meer 
waardevermeerdering is te bereiken is daarom gewenst vanuit het perspectief van vele private 
ontwikkelaars. De vraag is natuurlijk altijd of er locatie- of regiogebonden wel voldoende vraag is 
naar een dergelijke herontwikkeling waarbij winkels, kantoren of woongebieden gerealiseerd zouden 
kunnen worden. 
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§ 4.3 Onderzoekstype, methode en grondvorm 
 
De eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk hebben uiteengezet wat de beoogde effecten van 
herstructurering zijn, hoe lastig het is om deze effecten te bestuderen en hoe de prijs- en 
waardestijging van vastgoed en grond tot stand komt. In deze paragraaf zal kort beschreven wat het 
onderzoekstype, de methode en de grondvorm van dit onderzoek is. 
 
4.3.1 Onderzoekstype 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen 3 onderzoekstypen: beschrijvend, exploratief en 
toetsend onderzoek. Een beschrijvend onderzoek geeft een nauwkeurige opsomming, waarbij 
verbanden of verklaringen tussen kenmerken achterwege wordt gelaten. Bij een beschrijvend 
onderzoek wordt verder niet gestreefd naar het ontwikkelen van een theorie of het toetsen van 
hypothesen (Baarda en de Goede, 2006). In dit onderzoek wordt verder gegaan dan slechts het 
beschrijven van kenmerken van eenheden. Er wordt geprobeerd om de mogelijke effecten van 
herstructurering in kaart te brengen door twee groepen bedrijventerreinen met elkaar te vergelijken. 
Toetsen van mogelijke samenhangen en verschillen van eenheden op basis van vooraf opgestelde 
hypothesen wordt echter niet bereikt. Daarvoor is het aantal van de geselecteerde 
bedrijventerreinen te klein. Daarom wordt in hoofdstuk zes op basis van de theorie van de 
hedonische prijsanalyse een multiple regressieanalyse toegevoegd aan dit onderzoek. Daarmee 
kunnen wel samenhangen verklaard worden.   
 
Dit onderzoek ligt tussen een beschrijvend en toetsend onderzoek in, waarin kenmerken van 
bedrijventerreinen worden beschreven, maar waarin ook gezocht wordt naar verschillen en 
overeenkomsten tussen twee groepen. Het onderzoek zal daarom exploratief van aard zijn. Een 
exploratief onderzoek heeft als doel de samenhangen en/of verschillen tussen twee groepen te 
achterhalen. Het gaat niet alleen over het verkennen van het ‘onderzoeksveld’, maar ook om het 
zoeken naar theorieën of hypothesen. Normaliter is een exploratief onderzoek, in vergelijking met 
een toetsingsonderzoek minder controleerbaar, doordat meestal geen verslag wordt gedaan van de 
stappen die ondernomen worden (Baarda en de Goede, 2006). Om dit onderzoek wél controleerbaar 
en betrouwbaar te houden, worden alle stappen die in het onderzoek zijn gedaan toegelicht in dit 
hoofdstuk. Daarnaast maakt de toevoeging van de multiple regressieanalyse het onderzoek meer 
verklarend van aard.  
 
4.3.2 Onderzoeksmethode en grondvorm 
Naast de verschillende onderzoekstypen bestaan er drie hoofdcategorieën voor 
onderzoeksmethoden: survey-onderzoek, diepte-interviews en data-inhoudsanalyse. Voor de 
beantwoording van de onderzoeksvraag wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee 
databestanden. Daarom sluit data en/of inhoudsanalyse hier het beste aan. Het onderzoek heeft een 
kwantitatief karakter, omdat er gewerkt wordt met meerdere databestanden om de dynamiek in 
transacties en prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen te kunnen achterhalen.  
 
De grondvorm van het onderzoek kan getypeerd worden als een pre-experimentele ontwerp, omdat 
er twee groepen bedrijventerreinen worden vergeleken: geherstructureerde en niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen. Er wordt uitgegaan van een pre-experimentele ontwerp, 
omdat een experiment een “als”…”dan” situatie veronderstelt, terwijl in dit onderzoek de 
ontwikkelingen/effecten van herstructurering zich al concreet hebben voorgedaan. Het uitgangspunt 
van dit onderzoek is daarom de vóór- en námeting van het aantal transacties en de prijsontwikkeling 
van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. Het verschil tussen de vóór- en námeting is de 
uitgevoerde herstructurering op bedrijventerreinen.  De onafhankelijke variabele is de uitgevoerde 
herstructurering op de geherstructureerde bedrijventerreinen. De afhankelijke variabelen die in dit 
onderzoek onderzocht worden zijn, de dynamiek in het aantal transacties en de prijsontwikkeling van 
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bedrijfsvastgoed. De verwachting is dat herstructurering effect heeft op de dynamiek van transacties 
en de prijsontwikkeling. Ook wordt verwacht dat geherstructureerde bedrijventerreinen een sterkere 
dynamiek en betere prijsontwikkeling laten zien dan niet-geherstructureerde bedrijventerreinen.  
 

§ 4.4 Data 
 
In deze paragraaf wordt informatie gegeven over het databestand van de Radboud Universiteit 
Nijmegen (RUN) en het Kadaster.  
 
4.4.1 Databestand RUN 
Om de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt 
van twee soorten data. Het eerste bestand is afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen 
(RUN). In 2008 is in opdracht van de universiteit een onderzoek gestart naar de ontwikkelingen 
rondom bedrijventerreinen. Drs. Huub Ploegmakers, Drs. Jasper Beekmans en Drs. Bart Pasmans 
houden zich sinds 2008 bezig met het onderzoek. Omdat informatie van de IBIS site met betrekking 
tot de herstructurering van bedrijventerreinen niet nauwkeurig is, is toen besloten om nieuwe 
informatie te verzamelen.  Daarom zijn naar alle gemeenten in Nederland enquêtes opgestuurd met 
vragen over de bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen. Alle informatie die daaruit is 
verkregen, is opgeslagen in een databestand. De geherstructureerde en niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen zijn uit dat bestand geselecteerd.  
 
Het databestand van de universiteit maakte de selectie van geherstructureerde en niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen mogelijk omdat hierin 1807 bedrijventerreinen zijn 
opgenomen die verspreid zijn over alle gemeenten in Nederland. Met codering is aangegeven welke 
bedrijventerreinen zijn geherstructureerd, waar herstructurering in uitvoering is en voor welke 
bedrijventerreinen herstructureringsplannen zijn gemaakt. Naast al deze gegevens zijn er ook 
gegevens opgeslagen over begin- en eindjaar van de herstructurering, type herstructurering, het 
geïnvesteerd bedrag door gemeenten en de publieke investeringen en opmerkingen. 
 
De 1807 bedrijventerreinen die in het databestand van de universiteit zitten vormen de populatie 
van dit onderzoek. Aan de hand van selectiecriteria zijn er uit deze 1807 bedrijventerreinen twee 
selecte groepen (geherstructureerd en niet-geherstructureerd) bedrijventerreinen gekozen als 
steekproef. 
 
4.4.2 Transactiebestand Kadaster en gegevensopvraag 
Nadat de selectie van bedrijventerreinen rond was (zie H5 tabel 5.9 en bijlage 1A en 1B) zijn hierover 
transactiegegevens opgevraagd. Hiervoor zijn de bedrijventerreinen met bijbehorende specifieke 
RIN-nummers opgestuurd naar de afdeling GIS & Maatwerk van het Kadaster. Voor de contouren van 
de terreinen is het jaar 2008 gebruikt, omdat de gegevens uit het databestand van de universiteit 
ook uit dat jaar dateert. Het databestand waarin deze transacties van bedrijventerreinen staan wordt 
in Kadaster termen OV20 genoemd. Zie bijlage 2 waarin vermeld staat welke voorwaarden aan 
bedrijfsmatige transacties worden gesteld. 
 
Voordat de transactiegegevens van de selectie bedrijventerreinen werd opgevraagd bij de afdeling 
GIS & Maatwerk is er gekeken welke transacties wel en welke niet meegenomen zou worden. Ook 
moesten er keuzes gemaakt worden welke informatie er in het transactiebestand moest staan om 
analyses op te uitvoeren. Sommige informatie uit het OV20 bestand waren niet relevant voor het 
onderzoek en moesten tijdig uit het bestand gefilterd worden. Hieronder wordt toegelicht welke 
overwegingen er zijn gemaakt. 
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Keuzes bij het OV20 bestand 
1- Rechtspersoon & code: bij de transacties werd gevraagd om informatie over de vervreemder 

en de verkrijger. Naast de naam en woonplaats werd ook informatie gevraagd over het type 
rechtspersonen die transactie hebben gedaan. De namen zijn ingedeeld in een kolom met 
Niet-Natuurlijke-Personen (NNP) codes wanneer het om bedrijven ging die bij de transacties 
betrokken waren. Voor particulieren staat een leeg vakje in het kolom NNP-code (zie bijlage 
5).  
 

2- Type transactie: de transacties die gingen om een erfenis, bijvoorbeeld een transactie van 
ene familielid naar een andere, zijn niet meegenomen. Verder komt het wel eens voor dat bij 
een hypotheekoverzetting een transactie wordt gedaan en op naam komt te staan van een 
afdeling van een bedrijf. Daarom zijn de transacties waarbij dezelfde naam staat voor 
vervreemder en verkrijger niet meegenomen. Deze twee soorten transacties kunnen 
namelijk de prijs beïnvloeden, omdat het niet om “echte” transacties gaat waarbij een reële 
prijs wordt betaald.  
 

3- IND-mog: in de OV20 is ervoor gekozen om alleen de transacties mee te nemen waarin op 
één perceel een enkelvoudig onroerend object wordt verhandeld. Het komt vaak voor dat 
objecten op meerdere percelen kunnen liggen, deze transacties zijn buiten beschouwing 
gelaten. Anders zou het teveel uitzoekwerk zijn om dat allemaal te achterhalen. De 
prijsontwikkeling is dan ook moeilijker te berekenen.  
 

4- Zak-r: in de OV20 is er voor gekozen om alleen de transacties mee te nemen waar sprake is 
van volledig eigendom over de verhandelde percelen. Sommige percelen worden ook in 
erfpacht verhandeld. Dit heeft invloed op de prijs die betaald wordt in transacties. Daarom 
zijn enkel de transacties meegenomen waar de verkrijger het volledige eigendom in bezit 
krijgt.  
 

5- Cultuurcodes: op bedrijventerreinen komen transacties in meerdere soorten objecten en 
functies voor. Zo zijn er transacties waar percelen zijn verhandeld die bestemmingen als 
woondoeleinden hebben of bestemmingen waarop een monument staat. Voor elke soort 
transactie op bedrijventerreinen zijn cultuurcodes genoteerd met een beschrijving erbij (Zie 
bijlage 3). In de transacties zijn alle cultuurcodes meegenomen om voldoende aantallen 
transacties te verkrijgen. Voor de berekening van het totaal aantal transacties en de 
prijsontwikkeling zou nog altijd gefilterd kunnen worden. Daarom zijn alle cultuurcodes 
meegenomen in de OV20. 

 

§ 4.5 Datagebruik 
 
Bij de selectie van bedrijventerreinen kwam veel kijken. Er moest rekening worden gehouden met 
meerdere factoren om een goede selectie te krijgen. Hieronder wordt weergegeven hoe de selectie 
van geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen tot stand is gekomen.  
 
4.5.1 Criteria voor groep geherstructureerde bedrijventerreinen  
Voorafgaand aan de selectie van bedrijventerreinen was het de bedoeling om de twee selecties van 
bedrijventerreinen zo homogeen mogelijk te houden. Eerst werden bedrijventerreinen geselecteerd 
die hetzelfde type herstructurering hadden ondergaan en die in hetzelfde jaar waren afgerond. 
Herstructureringen die een transformatieproces hadden ondergaan zijn buiten beschouwing gelaten, 
omdat deze terreinen meestal van bedrijventerreinen naar woon-winkel gebieden worden 
getransformeerd. Voorwaarde voor het type ingreep was wel dat de terreinen ook na 
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herstructurering nog steeds getypeerd kon worden als bedrijventerrein. 
 
Al snel bleek dat een selectie van homogene groep niet de juiste methode was, omdat uit meerdere 
bevragingen slechts 6 tot maximaal 8 bedrijventerreinen geselecteerd konden worden. Uitgangspunt 
voor het onderzoek was minimaal 10 geherstructureerde bedrijventerreinen en 10 niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen. Ook was er nog veel onzekerheid over hoeveel transacties op 
deze terreinen waren gedaan in de periode 1995-2010. Er is gekozen voor deze periode om aan de 
hand daarvan een trend te kunnen laten zien van het aantal transacties en de prijsontwikkeling van 
bedrijfsvastgoed. Ook is het hierdoor mogelijk om een effect in de perioden vóór, tijdens en ná de 
herstructurering te kunnen laten zien.  
Het was daardoor verstandiger te kiezen voor een andere methode te kiezen waarin meer 
bedrijventerreinen werden meegenomen. De onzekerheid over het aantal transacties zorgde er dus 
voor dat er van meerdere terreinen gegevens opgevraagd werd bij de afdeling GIS & Maatwerk van 
het Kadaster in Zwolle. Aan de hand daarvan zijn de bedrijventerreinen geselecteerd. Hieronder 
worden de stappen uitgelegd. 
 
Stappen voor de geherstructureerde bedrijventerreinen 

1. Selectiecriteria: ‘herstructurering op bedrijventerrein is afgerond’.  
Bij de eerste stap werden alle bedrijventerreinen geselecteerd waarop de herstructurering 
was afgerond. De groep bedrijventerreinen waar herstructurering nog in uitvoering was, is 
niet meegenomen. Het aantal bedrijventerreinen waar herstructurering was uitgevoerd 
kwam uit op een totaal van 147 bedrijventerreinen. 
 

2. Selectiecriteria: ‘herstructurering op terrein is afgerond’ + ‘heeft als eindjaar van 
herstructurering 2007 of de jaren ervoor’. 
Ook in deze groep van 147 bedrijventerreinen zaten bedrijventerreinen tussen die niet in 
aanmerking kwamen voor de selectie. Bedrijventerreinen die geherstructureerd zijn hadden 
verschillende eindjaren van de afronding van herstructurering. Er zaten nog veel 
bedrijventerreinen tussen waar de herstructurering in 2008, 2009 of 2010 waren afgerond. 
Hierboven is duidelijk gemaakt dat er expliciet is gekozen voor de periode 1995-2010 om een 
effect te kunnen laten zien van vóór, tijdens en ná de herstructurering. Daarom zijn 
bedrijventerreinen die als eindjaar van de afronding van de herstructurering 2008, 2009 en 
2010 hadden, niet meegenomen. In de uiteindelijke selectie van de experimentele groep 
komt daarom maar 1 bedrijventerrein voor die als eindjaar van de herstructurering 2007 
heeft. De rest van de bedrijventerreinen die in de selectie van de experimentele groep zitten, 
heeft als eindjaar van de herstructurering 2006 of zelfs jaren daarvoor.  
 
Van de 147 bedrijventerreinen bleven na toepassing van de tweede selectiecriteria nog 81 
bedrijventerreinen over. Dit was het moment om transactiegegevens op te vragen over deze 
terreinen.  

 

 

“Opvraag van transactiegegevens  over de 81 bedrijventerreinen in de periode 1995-2010 bij de 

afdeling GIS & Maatwerk van het Kadaster”  

3. Selectiecriteria: ‘aantal transacties 50 of meer’. 
Na het verkrijgen van transactiegegevens over 81 bedrijventerreinen is hieruit een selectie 
gedaan op basis van minimum aantal transacties. Om een effect van herstructurering en 
ontwikkeling van de prijsontwikkeling te laten zien was het aantal van groot belang. Daarom 
zijn alleen de bedrijventerreinen meegenomen waarop 50 of meer transacties waren gedaan 
in de periode 1995-2010. Van de 81 bedrijventerreinen bleven na deze stap uiteindelijk 25 
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bedrijventerreinen over. 
 

4. Selectiecriteria: ‘3 bedrijventerreinen met meeste transacties, met facelift als type ingreep en 
verdeeld over regio’s’ + ‘ 7 bedrijventerreinen met meeste transacties, met revitalisering als 
type ingreep en verdeeld over de regio’s. 
 
De bedrijventerreinen die in de 25-groep zaten, hadden in grote meerderheid type 3 
(revitalisering) als herstructurering gehad. Slechts 2 bedrijventerreinen hadden type 4 (zware 
revitalisering). Verder waren er 6 bedrijventerreinen die een type 2 (facelift) hadden gehad. 
De 10 bedrijventerreinen die geselecteerd zouden worden, moesten het liefst verdeeld zijn 
over heel Nederland. Als regionale indeling is de Randstad, Intermediaire zone en periferie 
gebruikt (zie bijlage 4). Deze indeling is overgenomen uit het rapport van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (Weterings e.a., 2008). Zodoende konden er ook vergelijkingen tussen 
regio’s worden gedaan. Type 4 (zware revitalisering) is uiteindelijk niet meegenomen in de 
selectie, omdat deze bedrijventerreinen niet verdeeld konden worden over de drie regio’s.  
Uiteindelijk zijn er drie bedrijventerreinen geselecteerd die een facelift als herstructurering 
hadden ondergaan. Deze bedrijventerreinen zijn verdeeld over de drie regio’s. De resterende 
zeven bedrijventerreinen zijn geselecteerd op basis van het meeste aantal transacties en 
wederom ingedeeld over de drie regio’s. Deze zeven bedrijventerreinen hadden allen 
revitalisering als type herstructurering.  

 
4.5.2 Criteria voor groep niet-geherstructureerde bedrijventerreinen 
In eerste instantie was het de bedoeling om niet-geherstructureerde bedrijventerrein te selecteren 
die in omvang en aantal transacties vergelijkbaar waren met geherstructureerde bedrijventerreinen. 
Dit viel echter tegen omdat veel niet-geherstructureerde bedrijventerreinen weinig transacties 
hadden. Daarom werd er gekozen voor een andere methode.  
Voor deze groep werd bedacht om bedrijventerreinen te selecteren die in dezelfde gemeente 
gevestigd waren als de bedrijventerreinen uit de geherstructureerde groep. Een vergelijking van een 
bedrijventerrein uit Groningen met een bedrijventerrein uit Amsterdam is ten slotte niet reëel.  
Helaas was het aantal transacties van niet-geherstructureerde bedrijventerreinen uit dezelfde 
gemeente ook klein. Daarom is er uitgeweken naar een groter schaalniveau, namelijk het Corop-
gebied. Voor de vergelijking is voor sommige geherstructureerde bedrijventerreinen dus zowel uit de 
gemeente als het Corop-gebied niet-geherstructureerde bedrijventerreinen geselecteerd, en voor 
andere weer niet.  
 
Over het algemeen gezien hadden de bedrijventerreinen die in aanmerking kwamen voor de niet-
geherstructureerde groep minder transacties dan bedrijventerreinen uit de geherstructureerde 
groep. In eerste instantie leek het erop dat er genoeg bedrijventerreinen waren die meer dan vijftig 
transacties hadden. Bij nadere analyse bleek dat op veel bedrijventerreinen veel appartementen 
waren verkocht. Omdat daarvoor geen oppervlakten vermeld staan in de OV20 worden de 
transacties over appartementen niet meegenomen in de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed. Het 
totaal aantal transacties verminderd met transacties over appartementen bracht het aantal vaak uit 
op minder dan vijftig, waardoor deze bedrijventerreinen niet in aanmerking kwamen voor de 
selectie.  
 
Bij het kiezen van bedrijventerreinen voor de niet-geherstructureerde groep is wederom gebruik 
gemaakt van een onderzoek van de PBL (Renes e.a., 2009). In het onderzoek staat dat de kans op 
herstructurering toeneemt wanneer een bedrijventerrein verouderd is (leeftijd, ouder dan 16 jaar), 
wanneer het langs een snelweg of spoor ligt, of wanneer het grenst aan water. Daarom is na de 
eerste selectiecriteria het databestand van de universiteit gekoppeld met IBIS-gegevens over leeftijd, 
ontsluiting aan weg, spoor en water. Bij de selectie van bedrijventerreinen voor de niet-
geherstructureerde groep is dus rekening gehouden met deze variabelen. Toch was het aantal 
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transacties doorslaggevend bij de selectie. Als het kon werd het bedrijventerrein gekozen dat ouder 
dan 16 jaar was, langs een snelweg of spoor lag of dat aan water grensde.  
 
Als laatst dient opgemerkt te worden dat voor de bedrijventerreinen uit de niet-geherstructureerde 
groep geen transactiegegevens is opgevraagd bij de afdeling GIS & Maatwerk. Bij de eerste opvraag 
van transactiegegevens was namelijk per abuis over alle bedrijventerreinen in Nederland (uit het jaar 
2008) transacties verkregen. De onzekerheid over het totaal aantal transacties speelde dus geen rol 
bij de selectie van bedrijventerreinen voor de niet-geherstructureerde groep. Er kon gelijk gecheckt 
worden of bedrijventerreinen die in aanmerking kwamen voor de niet-geherstructureerde groep wel 
of geen voldoende aantal transacties hadden.  
 
Stappen voor de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen 

1. Selectiecriteria: ‘Bedrijventerreinen selecteren uit 1807 bedrijventerreinen, die in het 
databestand van RUN getypeerd zijn als terreinen die geen herstructurering hebben 
ondergaan, terreinen waar geen plannen zijn voor herstructurering of terreinen die in de 
categorie overige vallen’. Bij selecteren op basis van deze selectiecriteria bleven er 1528 
bedrijventerreinen over van de 1807.  
 

2. Selectiecriteria: ‘Bedrijventerreinen uit dezelfde gemeente als bedrijventerrein in 
experimentele groep + meer dan 50 transacties + factoren die kans op herstructurering 
vergroten (onderzoek PBL)’. 
Van de 1528 bedrijventerreinen zijn de bedrijventerreinen gekozen die in dezelfde gemeente 
gevestigd waren als de bedrijventerreinen in de experimentele groep. Sommige 
bedrijventerreinen uit de experimentele groep konden niet vergeleken worden met een 
bedrijventerrein uit dezelfde gemeente, omdat de gevonden terreinen niet voldeden aan de 
selectiecriteria. De volgende bedrijventerreinen uit de experimentele groep konden NIET met 
bedrijventerreinen uit dezelfde gemeente vergeleken worden: de Noord (Dronten), de Haven 
(Smallingerland), Hemrik (Leeuwarden), Overvecht-Noord (Utrecht), De Boezem (Pijnacker-
Nootdorp). De bedrijventerreinen die op basis van deze criteria geselecteerd konden 
worden, zijn gecheckt op de factoren die de kans op herstructurering vergroten. Dus leeftijd, 
gelegen aan spoor of langs snelweg en grenzend aan water.  
 

3. Selectiecriteria: ‘Bedrijventerreinen selecteren uit hetzelfde Corop-gebied als 
bedrijventerreinen uit experimentele groep + meer dan 50 transacties + factoren ’. 
Omdat er bij vijf terreinen niet met bedrijventerreinen uit dezelfde gemeente vergeleken kon 
worden, is het Corop-gebied meegenomen. Ook voor de geherstructureerde 
bedrijventerreinen waar wel niet-geherstructureerde bedrijventerreinen uit dezelfde 
gemeente ter vergelijking zijn gevonden, zijn er bedrijventerreinen geselecteerd die in het 
Corop-gebied liggen. Voor de volgende bedrijventerreinen zijn geen bedrijventerreinen 
geselecteerd uit het Corop-gebied: Euvelgunne (Groningen), Achtersluispolder (Zaanstad) en 
de Boezem (Pijnacker-Nootdorp). 
Opgemerkt dient te worden dat het totaal aantal transacties voorkeur kreeg boven de 
factoren die de kans op herstructurering vergroten. Aan de hand van transacties moest 
namelijk een vergelijking gedaan worden. Wel zijn alle bedrijventerreinen die uiteindelijk 
voor niet-geherstructureerde groep zijn geselecteerd ouder dan 16 jaar. De andere factoren 
die de kans op herstructurering vergroten komen minder voor bij de niet-geherstructureerde 
groep. 
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§ 4.6 Beschrijving en verantwoording van analytische beslissingen 
 
De analyse van de transacties voor de geherstructureerde en niet-geherstructureerde groep 
bedrijventerreinen kostte de meeste tijd in het onderzoek. De gegevens uit de OV20 moesten goed 
gecontroleerd en gefilterd worden op fouten, omdat sommige transacties er dubbel in stonden. Ook 
zaten er enkele keren transacties bij waarvan kan worden aangenomen dat de transactieprijs niet de 
waarde van het vastgoed vertegenwoordigt (waar bijv. €15 voor is betaald). Voor de berekening van 
de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen zijn deze fouten of irrelevante 
transacties verwijderd. Dit is gedaan om geen vertekend beeld te krijgen van het totaal aantal 
transacties, de gemiddelde prijzen per vierkante meter, de geïndexeerde prijzen etc. De 
statistiekvorm bij deze analyses is vooral beschrijvend van karakter. Hieronder wordt kort toegelicht 
hoe de analyses van de beschrijvende statistiek zijn gedaan.  
 
Totaal aantal transacties 
De totale transacties zijn berekend door elke fout of dubbele boeking eruit te halen. Een identieke 
transactie die meerdere keren in het bestand voor kwam doordat het pand erop meerdere 
huisnummers had, is uiteindelijk geteld als één transactie. Voor deze transacties stond ook dezelfde 
koopsom meerdere malen aangegeven. Transacties waar geen koopsom voor is betaald zijn niet 
meegenomen in de analyse. Transacties waarbij het ging om appartementen, in het bestand OV20 
aangegeven als A, zijn wel meegenomen in het totaal aantal transacties op bedrijventerreinen. Bij de 
berekening van de gemiddelde vierkante meter prijs zijn appartementen buiten beschouwing 
gelaten, omdat de oppervlakte in de OV20 niet wordt aangegeven. Opgemerkt moet worden dat niet 
bij alle geselecteerde bedrijventerreinen appartementen zijn verhandeld. Bij de berekening van het 
totaal aantal transacties was het uitgangspunt één perceel voor één stuk-idnummer. De transacties 
zijn geteld op basis van de unieke stuk-idnummers.  
 
Gemiddelde prijzen per vierkante meter 
Voor de geselecteerde bedrijventerreinen is voor elk jaar een gemiddelde prijs per vierkante meter 
berekend van de verhandelde percelen. Deze berekening is in eerste instantie gedaan voor alle 
transacties, met alle cultuurcodes uit het OV20 bestand van het Kadaster. Omdat het onderzoek zich 
echter richt op bedrijfsvastgoed is er een aparte berekening gedaan voor de transacties met 20-
codes waar het alleen om bedrijvigheid gaat. Dit zijn bebouwde percelen met de codes 21 tot en met 
29 (zie bijlage 3). De cultuurcodes met wonen, recreatie, detailhandel etc. zijn buiten beschouwing 
gelaten. De berekening van de gemiddelde prijs per vierkante meter van alleen de 20-codes is 
achteraf gezien een logische stap geweest. Ten eerste omdat uit het hoofd geschat bijna 95% van de 
transacties 20-codes hebben. En ten tweede omdat de prijs per vierkante meter voor wegen of 
woningen gemiddeld veel hoger liggen dan panden voor bedrijvigheid. Bij betrekking van alles codes 
zou er een vertekend beeld ontstaan over de gemiddelde prijzen per vierkante meter van 
bedrijfsvastgoed.  
 
Kanttekeningen bij de berekening van de gemiddelde prijzen 

1. Op sommige geselecteerde bedrijventerreinen kon voor bepaalde jaren geen gemiddelde 
prijs berekend worden, omdat er geen transacties waren gedaan. In de lijndiagrammen van 
de prijsontwikkeling in hoofdstuk vijf worden de lijnen voor zulke jaren onderbroken. 
  

2. Met alleen een berekening voor de transacties die een 20-code hadden was het nog niet 
gedaan. Bij sommige bedrijventerreinen zaten er transacties tussen die erg hoog waren in 
vergelijking met andere transacties. Deze uitschieters beïnvloedden de gemiddelde prijs 
behoorlijk. Om het effect van uitschieters op de gemiddelde prijzen te beperken zijn deze 
buiten de berekening gelaten.  
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De transacties die meer dan €400 per vierkante meter hoger zaten dan het hoogste vierkante 
meter prijs van de andere groep transacties, zijn buiten de berekening gelaten. Het ging dan 
bijv. om transacties waarbij €1800 euro per vierkante meter was betaald, terwijl de vierkante 
meter prijs voor andere transacties rond de €600 lag.  
Een enkele keer kwam het ook voor dat de vierkante meter prijs van een transactie ver 
beneden het gemiddelde lag van andere transacties. Het ging dan bijv. om een transactie die 
als gemiddelde  €40 per vierkante meter had, terwijl de laagste gemiddelde van de andere 
transacties op €180 lag. De transacties die een gemiddelde hadden die €100 onder het 
gemiddelde lag van het laagste gemiddelde van alle transacties voor dat jaar zijn ook buiten 
de berekening gelaten. Het moet vermeld worden dat zulke transacties niet heel vaak voor 
kwamen, maar ook daar is rekening mee gehouden omdat het anders de gemiddelde prijs 
behoorlijk beïnvloedt.  
 

Geïndexeerde prijzen 
De gemiddelde prijzen die berekend zijn voor elk jaar zijn daarnaast ook geïndexeerd. De indexering 
is gedaan op basis van de gemiddelde prijzen voor de 20-codes. Bij de meeste bedrijventerreinen is 
het gemiddelde vierkante meter prijs uit het jaar 1995 gekozen als indexcijfer (=100). Aan de hand 
daarvan is voor elk jaar tot en met 2010 het indexcijfer berekend. Wanneer een gemiddelde prijs 
voor het jaar 1995 ontbrak werd de gemiddelde prijs van het jaar 1996 gebruikt als indexcijfer. Voor 
de jaren waar geen gemiddelde prijs was berekend voor de 20-codes is logischerwijs geen indexcijfer 
berekend. 
 
Totale koopsommen 
Voor elke bedrijventerrein zijn de totale koopsommen per jaar en voor de hele periode 1995-2010 
berekend. Dit is zowel gedaan voor transacties met alle codes als voor alleen 20-codes waar het om 
bedrijvigheid gaat. Totale koopsommen geven een indicatie van hoeveel geld er wordt verhandeld bij 
de transacties op bedrijventerreinen. Bij de berekening van de totale koopsommen per jaar zijn de 
transacties met appartementen wél meegenomen, ook al staan daar geen oppervlakten voor 
aangegeven. Het gaat ten slotte om de koopsom.  
 
Totale oppervlakten 
Voor elke bedrijventerrein zijn tevens de verhandelde oppervlakten berekend. Dit is zowel jaarlijks 
als voor de periode 1995-2010 gedaan. Het is nuttig om de verhandelde totale oppervlakten per jaar 
mee te nemen om te zien wat voor ontwikkeling een bedrijventerrein heeft meegemaakt. Bij de 
berekening van de totale oppervlakten zijn wel alle bedrijfsmatige codes meegenomen.  
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H5: Onderzoeksresultaten  
 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de analyse gepresenteerd voor de geherstructureerde 
bedrijventerreinen en de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Aan de hand van 
beschrijvende statistiek worden cijfers gepresenteerd over aantallen transacties, gemiddelde 
vierkante meter prijzen, geïndexeerde prijzen, totale koopsommen en totale verhandelde 
oppervlakten. Hiermee zal het hoofdstuk inzicht moeten bieden in de verschillen en/of 
overeenkomsten tussen de twee groepen bedrijventerreinen.  
 
Dit hoofdstuk begint in de eerste paragraaf met een overzicht van de Nederlandse 
bedrijventerreinmarkt. Daarin worden de aantallen transacties en totale koopsommen weergegeven 
voor de twaalf provincies in Nederland. Ook wordt de verhandelde oppervlakte vermeld in totale ha 
voor deze provincies. Daarmee wordt berekend in welke provincies het meeste geld is verhandeld 
tijdens de transacties. Verder wordt kort ingegaan op de type eigenaren die deze transacties hebben 
gedaan. Bestudeerd wordt of er een trend is te zien in het transactiegedrag van publiekrechtelijke 
en/of natuurlijke personen in de loop der jaren. Dit wordt gedaan om inzichtelijk te maken of 
bepaalde partijen meer of minder transacties hebben gedaan.  
 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt vervolgens de analyses van de geherstructureerde 
bedrijventerreinen weergegeven. Voordat de analyses over deze bedrijventerreinen in kaart wordt 
gebracht, wordt aangegeven welke type ingrepen op deze terreinen zijn gedaan en hoeveel geld er is 
geïnvesteerd in het terrein. De derde paragraaf geeft vervolgens de analyses weer voor de niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen. In deze paragraaf wordt een vergelijking gedaan met de 
geherstructureerde bedrijventerreinen. De laatste paragraaf geeft een samenvatting van de 
onderzoeksresultaten.  

 
§ 5.1 Transactieoverzicht van de Nederlandse bedrijventerreinmarkt 
 
Deze paragraaf geeft een eerste indruk en overzicht over de ontwikkelingen op de 
bedrijventerreinenmarkt. De paragraaf zal uiteindelijk antwoord moeten geven op de volgende 
vraag:  
 

Hoeveel transacties hebben er plaatsgevonden in de periode 1995-2010 op de 
bedrijventerreinenmarkt en hoe kunnen de partijen die transacties doen getypeerd worden? Is er, 
voor zover de data toereikt, een verschuiving waar te nemen in de samenstelling van partijen die 
transacties doen? 

 
5.1.1 Transacties op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt 
De ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt wordt in tabel 5.1 weergegeven voor alle 
provincies in Nederland. Opvallend uit de tabel is dat de meeste transacties in Zuid-Holland zijn 
gedaan. Toch is er in de provincie Noord-Holland het grootste bedrag verhandeld. De provincie 
Noord-Holland is daarmee ook de duurste provincie als het totale bedrag wordt gedeeld door het 
aantal ha dat is verhandeld. Verder valt op dat in de provincie Utrecht in vergelijking tot andere 
provincies niet al teveel transacties zijn gedaan, maar dat per hectare gezien deze provincie de 
hoogste prijzen heeft na de provincie Noord-Holland (zie kolom mln./ha). Het totaalbedrag dat in alle 
provincies is verhandeld komt uit op ruim 46 miljard euro.  In de provincie Noord-Holland gaat het in 
de periode 1995-2010 om ruim 11 miljard euro. Alleen de provincies Friesland, Groningen, Zeeland, 
Limburg en Drenthe hebben de grens van 1 miljard euro niet weten te bereiken.  
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Tabel 5.1: Cijfers voor de Nederlandse bedrijventerreinmarkt in de periode 1995-2010 

Provincie Aant. transacties Opp. in m² Opp. in ha Totaal in euro In miljoenen Mln/ha 

Flevoland 1613 4500550 450 1971691822 1972 4,4 

Friesland 2533 7579627 758 894774748 895 1,2 

Gelderland 5440 18584523 1858 4174125602 4174 2,2 

Overijssel 3650 11475785 1148 2335054755 2335 2,0 

Groningen 1454 5347730 535 781834330 782 1,5 

Noord-Brabant 8369 34379415 3438 8474511822 8475 2,5 

Noord-Holland 8700 16340852 1634 11249694938 11250 6,9 

Utrecht 2998 8798104 880 4979299595 4979 5,7 

Zuid-Holland 10250 23597952 2360 10306375780 10306 4,4 

Zeeland 616 2088247 209 242398090 242 1,2 

Limburg 588 3054148 305 449134502 449 1,5 

Drenthe 1615 5727819 573 740261317 740 1,3 

Totaal 47826 141474752 14147 46599157301 46599 34,6 
Bron: G.Arslan, 2011 
 

Figuur 5.1 geeft een overzicht van het totaal aantal transacties per provincie in absolute aantallen. 
Provincie Zuid-Holland heeft de meeste transacties. Opvallend aan de grafiek is echter wel dat in de 
provincie Utrecht, in vergelijking tot andere Randstadprovincies, weinig transacties zijn gedaan.  Ook 
is het opvallend dat zelfs in de provincies Gelderland en Overijssel meer transacties zijn gedaan dan 
in de provincie Utrecht. Uitgaand van deze cijfers is niet te concluderen dat de provincie Utrecht 
centraler is gelegen en aantrekkelijker is voor partijen die transacties doen. Daarom wordt in figuur 
5.2 het totaal aantal transacties afgezet tegen de verhandelde oppervlakten. Tot slot kan aan de 
hand van figuur 5.1 vermeld worden dat in de provincies Zeeland, Limburg en Drenthe het minst 
transacties zijn gedaan.   
 
Figuur 5.1: Totaal aantal transacties op bedrijventerreinen voor de twaalf provincies in de periode 
1995 1995-2010 

 Bron: G.Arslan, 2011 
 
 
 
 
 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 



Güngör Arslan 
Radboud Universiteit Nijmegen – Kadaster 

63 
 

Wanneer het totaal aantal transacties wordt gedeeld door het totale verhandelde oppervlakte in 
hectare, valt op te maken dat wederom in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland de meeste 
transacties plaats hebben gevonden. Hierboven werd opgemerkt dat in de provincie Utrecht weinig 
transacties hebben plaatsgevonden. Toch maakt figuur 5.2 duidelijk dat Utrecht na Flevoland de 
vierde provincie is waar per ha. de meeste transacties hebben plaatsgevonden. Verder is het 
opvallend dat in de provincie Noord-Brabant per ha. minder transacties hebben plaatsgevonden dan 
in andere provincies, terwijl het in figuur 5.1 één van de provincies is waar veel transacties hebben 
plaatsgevonden.  
 

Figuur 5.2: Aantal transacties per ha. per provincie 

 
 Bron: G.Arslan, 2011  

In figuur 5.3 wordt weergegeven wat voor totale oppervlakte en geld is verhandeld bij de transacties 

van de twaalf provincies. Het netto hectare is hierbij afgezet tegen het totale bedrag. 

Figuur 5.3: Totale koopsommen en verhandelde oppervlakte in de twaalf provincies  
in de periode 1995- 2010 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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Hoewel in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland in de periode 1995-2010 het grootste bedrag 
is verhandeld bij de transacties, is in de provincie Noord-Brabant het grootste oppervlak aan 
terreinen verhandeld. Verder valt uit de figuur op te maken dat wederom in de provincies Groningen, 
Drenthe, Zeeland en Limburg het minste aan geld en oppervlakte van grond voor bedrijvigheid zijn 
verhandeld.  
 
Als het hectare dat is verhandeld gedeeld wordt door het totaal aantal transacties (zie figuur 5.4), 
valt op dat in de provincies Noord- en Zuid-Holland minder grote oppervlakten per transactie worden 
verhandeld. Deze provincies worden gevolgd door de provincies Flevoland en Utrecht. In de 
provincies Limburg en Noord-Brabant wordt per transactie gemiddeld het grootste oppervlak 
verhandeld.  
 

Figuur 5.4: Hectare gedeeld door het totaal aantal transacties in de periode 1995-2010 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

Figuur 5.5 laat zien welke provincies de duurste transacties hebben gehad in de periode 1995-2010. 
Het totale bedrag is gedeeld door het totale oppervlakte dat is verhandeld. Daaruit valt op te maken 
dat de provincie Noord-Holland de hoogste prijzen heeft per vierkante meter, gevolgd door de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland. De provincies Friesland, Zeeland en Drenthe hebben de laagste 
prijs per vierkante meter.  
 

Figuur 5.5: Totale koopsom van provincies gedeeld door totaal verhandelde 

 oppervlakte in de periode 1995-2010

  
 Bron: G.Arslan, 2011 

Aan de hand van al deze figuren kan dus geconcludeerd worden dat per regio de prijzen verschillen 
en dat de Randstadprovincies hogere prijzen hebben dan de provincies in de periferie. Ook valt te 
concluderen dat in de Randstadprovincies per transactie een kleiner oppervlakte wordt verhandeld 
per transactie, dan in de andere provincies. 
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5.1.2 Type eigenaren bij de transacties 
De niet-natuurlijke rechtspersonen zijn in de transacties onderverdeeld in bepaalde codes (zie bijlage 
5). Zo staat er PR voor publiekrechtelijke rechtspersonen, en BV voor een besloten vennootschap. In 
elke transactie zijn deze codes opgenomen voor de vervreemders-zijde en de verkrijgers-zijde. Voor 
particulieren die een transactie hebben gedaan, wordt het vakje leeg gelaten in het OV-20 
transactiebestand van het Kadaster. Aan de hand van deze codes is een kleine analyse gedaan op de 
type eigenaren.  
 
Er is gekeken wat voor aandeel de typen eigenaren hebben in de totale transacties. In het kader van 
verzakelijking is het interessant om te zien, of sommige actoren op bedrijventerreinen afstand doen 
van zaken, en of andere actoren juist weer actiever worden op de bedrijventerreinmarkt. Eerst is er 
gekeken welk aandeel de verschillende typen eigenaren hadden aan de vervreemderskant. In figuur 
5.6 is in een taartdiagram aangegeven welke typen eigenaren grond hebben vervreemd. 
 

Figuur 5.6: Aandeel type eigenaren als vervreemders in de periode 1995-2010 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

Volgens de taartdiagram (figuur 5.6) hebben BV’s het grootste aandeel als vervreemders van grond 
met een percentage van 58.3%. Particulieren zijn de tweede grootste type eigenaren die grond 
vervreemden. Bij dit taartdiagram moet wel vermeld worden dat de type eigenaren die onder 1% 
uitkwamen zijn opgenomen in type ‘overige’, om de taartdiagram beter leesbaar te maken. 
Nu de vervreemders uit de transacties in beeld zijn gebracht, wordt hetzelfde gedaan  voor de 

verkrijgers. In figuur 5.7 is weer eenzelfde taartdiagram gemaakt voor de verkrijgers.  

 Figuur 5.7: Aandeel type eigenaren als verkrijgers in de periode 1995-2010

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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Uit de taartdiagram in figuur 5.7 valt op dat de type eigenaren die verkrijgen ongeveer dezelfde 
percentages vertonen als die van de vervreemders. Ook hier geldt weer dat de twee grootste partijen 
die transacties doen, BV’s en particulieren zijn. In deze taartdiagram is eenzelfde indeling gebruikt als 
in figuur 8.3. Het aandeel van NV’s is in deze taartdiagram onder 1% gebleven, maar niet opgenomen 
in de groep ‘overige’ om een uniforme indeling te hanteren voor beide taartdiagrammen.  

 
5.1.3 Trends in de periode 1995-2010 
Nu het bekend is wat voor aandeel de type eigenaren hebben bij de transacties, rijst de  vraag wat 
voor trend het aantal transacties in de periode laat zien. Voor drie actoren is een korte analyse 
gedaan. In deze analyse worden de BV’s, de publiekrechtelijke rechtspersonen (PR) en particulieren 
in kaart gebracht.  Onderzocht wordt of deze type eigenaren in de loop van tijd meer of minder 
transacties zijn gaan doen.  
 
In figuur 5.8 zijn voor de transacties van de marktpartijen die als PR en BV’s zijn genoteerd uitgezet 
over de hele periode. Eerst is een analyse gedaan op de vervreemders-zijde. Opvallend is dat de 
transacties voor publiekrechtelijke rechtspersonen een dalende trendlijn laat zien, terwijl de 
transacties van BV’s een omgekeerde trend laat zien. In beide grafieken is te zien dat in de periode 
2004 tot en met 2007 een stijging is te noteren voor het aantal transacties. In en na 2008 zijn de 
transacties echter sterk verminderd. De crisis zou hiervoor als verklarende factor genoemd kunnen 
worden. 
 
Figuur 5.8: Aantal transacties van type eigenaren PR en BV als vervreemders met trendlijnen (Links in 

groen PR, rechts in rood BV) 

  
 Bron: G.Arslan, 2011 

Nu de ontwikkeling van vervreemders bekend is, wordt de trend voor verkrijgers in beeld gebracht in 
figuur 5.9. De publiekrechtelijke rechtspersonen vervreemden steeds minder volgens figuur 5.8. 
Hoewel uit figuur 5.9 valt op te maken dat publiekrechtelijke rechtspersonen meer hebben verkregen 
in de loop der jaren, geeft de trendlijn weer dat dit niet een enorme stijging is geweest in 16 jaar tijd.  
 
Aan de hand van aantallen valt ook af te lezen dat het niet om grote aantallen gaat. Dit geldt echter 
niet voor BV’s als verkrijgers. De trendlijn voor BV’s als verkrijgers laat een sterkere stijging zien, 
waarbij ook de aantallen vele malen hoger liggen dan die van publiekrechtelijke rechtspersonen.  
Aan de hand van deze figuren kan geconcludeerd worden dat publiekrechtelijke rechtspersonen 
minder transacties zijn gaan doen dan BV’s. Verder kan geconcludeerd worden dat BV’s ongeveer net 
zoveel hebben vervreemd als dat ze hebben verkregen (zie figuur 5.8 en 5.9). Dit kan erop duiden dat 
BV’s vooral onderling transacties doen, zonder dat andere partijen erbij wordt betrokken.  
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Figuur 5.9: Aantal transacties van type eigenaren PR en BV als verkrijgers met trendlijnen (Links in 
groen PR, rechts in rood BV) 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

De particulieren zijn de tweede grootste partij na BV’s die het grootste aandeel hebben in de 
transacties als vervreemders en als verkrijgers. Ook voor deze actor is een grafiek (zie figuur 5.10) 
gemaakt om de ontwikkeling in beeld te brengen. Opvallend is dat particulieren als vervreemder en 
als verkrijger ongeveer hetzelfde beeld laten zien. De twee lijnen lopen bijna evenredig, behalve in 
bepaalde jaren. Daarbij moet gezegd worden dat particulieren gemiddeld gezien over de hele 
periode meer verkrijgen dan dat ze vervreemden. 
 

Figuur 5.10: Aantal transacties van particulieren als vervreemders en  

verkrijgers in de periode 1995- 2010

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

De transacties van de drie grootste partijen zijn nu in beeld gebracht, waarbij opviel dat BV’s steeds 
meer vervreemden en meer verkrijgen. Omdat de trendlijnen van BV’s zowel voor de vervreemders 
als verkrijgers ongeveer dezelfde ontwikkeling laten zien, rijst de vraag aan welke partijen wordt 
verkocht. Daarom wordt hieronder voor de drie grootste actoren (PR, BV, particulieren) gekeken met 
welke partijen transacties worden gedaan.  
 
Volgens figuur 5.11 vervreemden Publiekrechtelijke Rechtspersonen (PR) bij 70% van de transacties 
aan BV’s, 6% aan vennootschappen onder firma’s (VF) en 6% aan andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen. Slechts bij een klein deel van de transacties (10%), wordt eigendom verkocht aan 
particulieren. Ongeveer tweederde van alle eigendom dat verkocht wordt door publiekrechtelijke 
rechtspersonen wordt dus gekocht door BV’s.  
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De BV’s die transacties hebben gedaan, hebben in 58% van de transacties hun eigendom vervreemd 
aan andere BV’s. Opvallend bij de transacties van BV’s is dat een derde van alle transacties met 
particulieren wordt gedaan.   
 
Figuur 5.11: De partijen aan wie PR en BV’s vervreemd hebben in de periode 1995-2010  
(Links PR, rechts BV’s) 

    
Bron: G.Arslan, 2011 

Dat particulieren als vervreemders en als verkrijgers dus een aanzienlijke rol hebben, wordt 
hieronder nogmaals in figuur 5.12 bevestigd. Van alle transacties die particulieren hebben gedaan, 
wordt in 37% van de transacties eigendommen vervreemd aan andere particulieren. Daarnaast 
verkrijgen BV’s in 50% van de transacties eigendommen van particulieren. 
 

Figuur 5.12: De partijen aan wie particulieren hebben  
vervreemd  in de periode 1995-2010 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

 

§ 5.2 Analyse van geherstructureerde bedrijventerreinen 
 
In hoofdstuk vier is uitgebreid uiteengezet hoe de geherstructureerde bedrijventerreinen zijn 
geselecteerd. In deze paragraaf worden de analyses voor de geherstructureerde bedrijventerreinen 
weergegeven.  De komende twee paragrafen zullen antwoord geven op de volgende deelvraag: 
 

In hoeverre is uit de transacties op bedrijventerreinen af te leiden dat herstructurering een positief 
effect heeft gehad op de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op 
bedrijventerreinen en hoe verhoudt dit zich tot niet-geherstructureerde bedrijventerreinen? 
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5.2.1 De geselecteerde geherstructureerde bedrijventerreinen 
In tabel 5.2 zijn de geherstructureerde bedrijventerreinen opgenomen waarvoor analyses zijn 
gedaan. Er is aangegeven in welke periode de herstructurering op het terrein heeft plaatsgevonden. 
Verder wordt weergegeven wat voor type herstructurering er heeft plaatsgevonden en wat voor 
bedrag is geïnvesteerd in het terrein. Vermeld moet worden dat al deze bedrijventerreinen zijn 
geherstructureerd door de gemeenten. In de tabel valt het gelijk op dat op de terreinen die een 
facelift hebben ondergaan veel minder geld is geïnvesteerd dan bij de terreinen die zijn 
gerevitaliseerd. Dat kan verklaard worden door het feit dat bij een facelift minder kosten wordt 
gemaakt dan bij een revitalisering.  
 
Tabel 5.2: Selectie geherstructureerde bedrijventerreinen 

Bron: G.Arslan, 2011 

 
Met alleen een type herstructurering en het bedrag dat in een terrein is geïnvesteerd, is nog niet 
duidelijk om wat voor type ingrepen het gaat. In het databestand van RUN zijn de ingrepen 
uiteindelijk ondergebracht onder de typen herstructurering zoals in paragraaf 2.4.2 is beschreven. Zie 
bijlage 6 voor de verschillende typen ingrepen, die zijn ondergebracht in typen herstructureringen.   
 
In tabel 5.3 is aangegeven welke typen ingrepen er zijn gedaan op de geselecteerde 
bedrijventerreinen. Op de bedrijventerreinen Euvelgunne, de Noord en de Boezem zijn minder 
ingrepen gedaan dan op andere bedrijventerreinen. Dat is ook terug te zien aan het geïnvesteerde 
bedrag in tabel 5.2. Opmerkelijk is dat geen een bedrijventerrein ingrepen heeft gehad om de 
bestaande panden te herontwikkelen.  
 
In het hoofdstuk over herstructurering bleek al dat eigenaren niet bereid waren om mee te werken 
aan de herstructurering van bedrijventerreinen. Dat kan de reden zijn dat bestaande panden op deze 
bedrijventerreinen niet zijn aangepakt. Wel moet vermeld worden dat bij de bedrijventerreinen waar 
sprake is van zware revitalisering (type 4) wél ingrepen worden gedaan om de panden te 
herontwikkelen. Helaas is deze groep buiten de selectie gebleven omdat niet werd voldaan aan de 
voorwaarden die in hoofdstuk vier zijn beschreven. 
 
 
 
 
 
 

Bedrijventerrein Gemeente Periode van 
herstructurering 

Type 
herstructurering 

Geïnvesteerd 
bedrag (in €) 

De Noord Dronten 2004 Facelift (2) 575.000 

De Haven Smallingerland 1998-2001 Revitalisering (3) 7.530.000 

De Hemrik Leeuwarden 2001-2003 Revitalisering (3) 5.000.000 

Frankeneng Ede 1996-2001 Revitalisering (3) 7.723.507 

Euvelgunne  Groningen 2005-2006 Facelift (2) 300.000 

De Hurk Eindhoven 2005-2006 Revitalisering (3) 10.000.000 

Zandhorst I + II Heerhugowaard 2001-2006 Revitalisering (3) 6.000.000 

Achtersluispolder Zaanstad 2003-2007 Revitalisering (3) 14.200.000 

Overvecht-Noord Utrecht 1999-2001 Revitalisering (3) 7.000.000 

De Boezem Pijnacker 2004-2006 Facelift (2) 699.000 
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Tabel 5.3: Type ingrepen op de geselecteerde geherstructureerde bedrijventerreinen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bron: G.Arslan, 2011 
 

5.2.2 Transacties op de geherstructureerde bedrijventerreinen 
Voor de bedrijventerreinen die in de selectie van de experimentele groep zitten, is het aantal 
transacties per jaar en over de totale periode 1995-2010 berekend. In blauw is aangegeven in welke 
jaren de herstructurering heeft plaatsgevonden. In tabel 5.4 zijn deze gegevens terug te zien.  
 
Tabel 5.4: Aantal transacties op bedrijventerreinen in de periode 1995-2010 

  

Geherstructureerde bedrijventerreinen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grootte 
bruto ha 61 300 182.50 119 64 212 183 99 44 54.50  

Jaar            Totaal 

1995 3 6 7 5 3 3 15 7 2 4 55 

1996 2 9 7 8 3 9 4 7 8 3 60 

1997 3 10 4 7 4 14 4 8 2 3 59 

1998 2 7 9 8 8 12 5 8 6 1 66 

1999 4 17 8 10 8 16 6 5 6 3 83 

2000 4 16 19 10 11 16 13 13 7 10 119 

2001 2 18 13 6 4 14 4 10 4 7 82 

2002 3 19 16 7 4 8 5 7 8 3 80 

2003 0 20 9 4 3 5 5 5 16 5 72 

2004 3 18 14 4 4 3 12 10 5 5 78 

2005 5 15 26 5 2 17 9 6 10 10 105 

2006 2 14 37 5 5 11 9 12 10 11 116 

2007 2 26 40 10 6 15 8 6 12 6 131 

2008 4 7 33 10 4 14 11 4 8 3 98 

2009 2 14 18 4 2 5 4 1 7 3 60 

2010 5 16 16 6 1 7 11 8 7 2 79 

Totaal 46 232 276 109 72 169 125 117 118 79 1343 

1= De Noord 2= De Haven 3= De Hemrik 4= Frankeneng 5= Euvelgunne  
6= De Hurk 7= Zandhorst I + II  8= Achtersluispolder 9= Overvecht-Noord 10= De Boezem 

 
 

 Type ingreep 

Bedrijventerrein Opknappen 
openbare 
ruimte 

Herontwikkeling 
van panden 

Verbeteren 
Bereikbaarheid 

Verplaatsen 
van objecten 

De Noord Ѵ – – – 

De Haven Ѵ – Ѵ Ѵ 

De Hemrik – – Ѵ – 

Frankeneng Ѵ – Ѵ – 

Euvelgunne  Ѵ – – – 

De Hurk – – Ѵ – 

Zandhorst I + II Ѵ – Ѵ – 

Achtersluispolder Ѵ – Ѵ Ѵ 

Overvecht-Noord Ѵ – Ѵ – 

De Boezem Ѵ – – – 
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Er is nadrukkelijk voor gekozen om per jaar het aantal transacties te laten zien, zodat de dynamiek op 
bedrijventerreinen in beeld gebracht kon worden. Naast een totaalkolom voor de transacties op 
bedrijventerreinen is er ook een totaalkolom gemaakt voor de jaren. In het voorgaande hoofdstuk is 
gewezen op de verschillende codes van transacties. In deze tabel is geen onderscheid gemaakt op 
basis van cultuurcodes en zijn alle transacties meegenomen. Verder zijn de geherstructureerde 
bedrijventerreinen genummerd van 1 tot 10. De namen van de bedrijventerreinen staan onder de 
tabel vermeld.  
 
Uit de tabel blijkt dat bedrijventerreinen de Haven en de Hemrik de meeste transacties hebben. 
Hoewel dat niet uit de tabel is af te lezen hebben deze twee bedrijventerreinen ook de grootste 
omvang in bruto hectare. Ook moet vermeld worden dat voor het bedrijventerreinen de Hemrik in 
de periode 2005-2007 veel transacties zijn gedaan die onder de categorie appartementen vallen. 
Deze transacties betreffen geen gehele percelen maar appartementsrechten.  
 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat alleen bedrijventerreinen die meer dan 50 transacties 
hebben, in aanmerking zouden komen voor de selectie van geherstructureerde bedrijventerreinen. 
Het bedrijventerrein de Noord is een uitzondering op de regel, omdat er anders geen 
bedrijventerrein geselecteerd kon worden die in de Intermediaire zone lag en die een facelift als 
herstructurering had gehad.  
 
Figuur 5.13 geeft een overzicht van het totaal aantal transacties van de tien bedrijventerreinen. De 
grafiek laat met een bepaalde regelmaat pieken en dalen zien. Op basis van de grafiek zou te 
verwachten zijn, dat het aantal transacties weer gaat pieken in het jaar 2014.  
Opvallend is dat de meeste transacties plaats hebben gevonden in het jaar 2000 en 2007.  In 2009 
zijn de transacties, waarschijnlijk door de crisis op de vastgoedmarkt, gedaald tot 60 transacties. Dat 
is minder dan de helft van het totaal in 2007.  
 

Figuur 5.13: Totaal aantal transacties van de tien bedrijventerreinen in  
de periode 1995-2010 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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Verder blijkt uit tabel 5.5 dat tijdens de periode van herstructurering meer transacties zijn gedaan 
dan de periode voor de herstructurering. De laatste kolom (totaal) geeft de gemiddelde weer van de 
drie perioden van alle tien bedrijventerreinen. De aantallen transacties liggen meestal ook na de 
herstructurering hoger dan in de periode voor de herstructurering. Bij de bedrijventerreinen waar 
het aantal transacties van de periode na de herstructurering lager ligt dan de periode voor de 
herstructurering, kan dit eventueel verklaard worden door het feit dat in 2008-2009 sprake was van 
crisis op de vastgoedmarkt. Om een goed beeld te krijgen van het aantal transacties voor, tijdens en 
na een herstructurering is dit in een tabel en een grafiek gezet. Hierin zijn de gemiddelden berekend 
van het aantal transacties op bedrijventerreinen in de perioden voor, tijdens en na een 
herstructurering. 
 

Tabel 5.5: Gemiddelde aantal transacties in de perioden voor, tijdens en na de herstructurering 

  Geherstructureerde bedrijventerreinen 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

Perioden           
 

Gemidd Voor 2,56 8,33 9,00 5,00 5,20 10,00 7,83 8,13 4,50 4,33 6.49 

Gemidd Tijdens 3,00 14,50 12,67 8,17 3,50 14,00 7,33 7,80 5,67 8,67 8.53 

Gemidd Na 3,33 16,56 26,29 6,11 3,25 10,25 8,50 4,33 9,22 3,50 9.13 

1= De Noord 2= De Haven 3= De Hemrik 4= Frankeneng 5= Euvelgunne  
6= De Hurk 7= Zandhorst I + II  8= Achtersluispolder 9= Overvecht-Noord 10= De Boezem 

 
Uit tabel 5.5 en figuur 5.14 is af te lezen dat er in de periode tijdens de herstructurering meer 
transacties zijn gedaan. Zeven van de tien bedrijventerreinen laten meer dynamiek in transacties zien 
in de periode tijdens de herstructurering dan in de periode voor de herstructurering. Hiermee kan 
nog niet worden geconcludeerd dat herstructurering dé reden is dat het aantal transacties groter is 
geworden. Een ander reden kan ook zijn dat bedrijventerreinen in de loop van de tijd aan belang 
hebben gewonnen en dat er toen meer vraag is ontstaan. De vergelijking met niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen in de volgende paragraaf zal een duidelijker beeld geven.  
 

Figuur 5.14: Gemiddelde aantal transacties in de perioden voor, tijdens  
en na de herstructurering  

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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5.2.3 Prijsontwikkeling op de geherstructureerde bedrijventerreinen 
Voor deze tien bedrijventerreinen die in de experimentele groep zitten zijn de vierkante meter 
prijzen berekend en geïndexeerd. Voor de tien bedrijventerreinen zijn ook per jaar de gemiddelde 
verhandelde grootten en totale koopsommen berekend. Op deze wijze is te zien wat voor geld en 
perceelsgrootten er is verhandeld op de verschillende bedrijventerreinen. Dezelfde berekeningen zijn 
ook gedaan voor de bedrijventerreinen uit de niet-geherstructureerde groep om een vergelijking te 
kunnen maken.  
 
Gemiddelde vierkante meter prijzen 
Voor alle tien bedrijventerreinen zijn de gemiddelde vierkante meter prijzen berekend. Hieronder 
zijn de prijzen in tabel 5.6 te vinden. De tabel is precies dezelfde van opzet als de tabel over 
transacties. Opmerkelijk is dat de prijzen tijdens de herstructurering in vergelijking met de jaren 
ervoor zijn gestegen. Dit geldt voor de meeste bedrijventerreinen. Dit beeld zal hieronder duidelijker 
geschetst worden met een grafiek waarin de prijzen voor de perioden voor, tijdens en na de 
herstructurering geschetst worden. 
 

Tabel 5.6: Gemiddelde vierkante meter prijzen (in euro’s) in de periode 1995-2010 

  

Geherstructureerde bedrijventerreinen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jaar 
          1995 47 79 64 140 - 254 235 78 329 282 

1996 - 71 161 223 66 225 152 139 316 219 

1997 172 71 125 212 191 307 171 81 449 286 

1998 86 42 95 163 185 345 261 254 410 - 

1999 43 112 91 206 183 245 187 210 396 143 

2000 134 85 114 193 187 486 239 270 366 403 

2001 144 99 143 362 184 567 327 304 408 553 

2002 94 149 129 225 292 483 158 140 394 308 

2003 - 119 186 220 132 441 180 179 496 383 

2004 73 126 268 301 221 553 233 259 659 741 

2005 214 148 148 410 255 489 265 299 476 516 

2006 260 176 146 222 195 421 312 312 526 538 

2007 223 166 124 290 454 547 360 288 537 440 

2008 194 223 317 476 246 448 304 452 662 557 

2009 145 176 109 394 268 431 465 - 524 647 

2010 150 133 156 490 171 239 207 222 544 591 

Gemidd. 141 123 149 283 215 405 254 232 468 440 

1= De Noord 2= De Haven 3= De Hemrik 4= Frankeneng 5= Euvelgunne  
6= De Hurk 7= Zandhorst I + II  8= Achtersluispolder 9= Overvecht-Noord 10= De Boezem 

 
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde vierkante meter prijzen, naar verwachting, hoger zijn in de 
Randstad en Intermediaire zone dan in de periferie. Opvallend is het bedrijventerrein 
Achtersluispolder. Dit bedrijventerrein had in de jaren voor de herstructurering, vooral de eerste 
periode, niet al te hoge prijzen. Hoewel tijdens de herstructurering voor dit bedrijventerreinen de 
prijzen zijn gestegen, blijkt uit de laatste periode dat er geen transacties zijn gedaan waardoor geen 
gemiddelde prijs berekend kon worden voor het jaar 2009. Ook valt op dat in de periode 2008-2010 
sommige bedrijventerreinen lagere prijzen hebben dan de jaren ervoor. Dit kan een effect van de 
crisis zijn geweest. 
 



Bedrijventerreinen en herstructurering: Succes of falen? 

74 
 

Verder kan geconcludeerd worden dat meer transacties op bedrijventerreinen niet automatisch 
opgevat moet worden als hogere prijzen. Hoewel de bedrijventerreinen de Haven en de Hemrik uit 
Friesland opmerkelijk meer transacties hadden dan andere bedrijventerreinen (tabel 8.4), zijn de 
gemiddelde prijzen voor deze terreinen over de hele periode gezien lager dan die van andere 
bedrijventerreinen. Wel laten deze bedrijventerreinen een stabieler prijsontwikkeling zien dan 
andere bedrijventerreinen. De regio waar het bedrijventerrein zich bevindt, speelt ongetwijfeld een 
rol in de hoogte van de prijzen. Die beredenering wordt versterkt door het feit dat het 
bedrijventerreinen ‘de Boezem’ (Randstad) weinig transacties kende, maar wel één van de 
bedrijventerreinen is waar het gemiddelde prijs over de hele periode gezien hoger ligt dan andere 
bedrijventerreinen.  
 
De tien bedrijventerreinen zijn ook in een lijndiagram gezet om de ontwikkeling per jaar te kunnen 
zien. Omdat de grafiek anders te druk zou worden, zijn er twee lijndiagrammen gemaakt met elk vijf 
bedrijventerreinen. De onderbrekingen in de lijnen betekenen dat er geen gemiddelde prijs berekend 
kon worden voor de desbetreffende jaren. In figuur 5.15 staan de bedrijventerreinen uit de periferie, 
behalve Frankeneng die tot de Intermediaire zone behoort. In figuur 5.16 zijn de bedrijventerreinen 
uit de Intermediaire zone en de Randstad opgenomen. 
 

Figuur 5.15: Gemiddelde vierkante meter prijzen over de periode 1995-2010 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

 
Figuur 5.16: Gemiddelde vierkante meter prijzen over de periode 1995-2010 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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Op het eerste gezicht valt het op dat de prijzen in figuur 5.16 gemiddeld hoger liggen dan in figuur 
5.15. Dit kan erop duiden dat de regio van invloed kan zijn op de hoogte van de gemiddelde 
vierkante meter prijzen (zie hoofdstuk 6 daarvoor). In de eerste lijndiagram, figuur 5.15, is 
opmerkelijk dat alleen het bedrijventerreinen ‘de Haven’ een vloeiende lijn heeft en geen echte 
pieken en dalen kent, in tegenstelling tot het bedrijventerrein ‘Frankeneng’ waar dat wel het geval is. 
Hieruit kan echter geen conclusies worden getrokken, omdat het te maken kan hebben met het 
beperkt aantal transacties op bedrijventerreinen. Ook kunnen de transactieprijzen op sommige 
bedrijventerreinen dichter in de buurt van elkaar liggen dan op andere bedrijventerreinen.  
 
In de tweede lijndiagram valt het op dat de twee bedrijventerreinen ‘Achtersluispolder’ en 
‘Zandhorst’ min of meer een gelijkwaardige groei in prijzen laten zien. Deze twee bedrijventerreinen 
liggen beide in Noord-Holland en 30 km van elkaar af. In figuur 5.16 heeft verder het bedrijventerrein 
‘Overvecht-Noord’ gemiddeld gezien de hoogste prijzen in de hele periode. In tegenstelling tot ‘de 
Boezem’ heeft dit bedrijventerrein een stabieler groei in prijzen zonder al te hoge pieken en dalen. 
 
Naast de dynamiek in transacties is er ook voor de gemiddelde vierkante meter prijzen een tabel en 
een grafiek gemaakt. Hieronder geven de tabel en de grafiek weer wat de gemiddelde vierkante 
meter prijzen in de perioden voor, tijdens en na de herstructurering zijn geweest op de 
geherstructureerde bedrijventerreinen.  
 

Tabel 5.7: Gemiddelde vierkante meter prijzen (in euro’s) in de perioden  
voor, tijdens en na herstructurering 

  Geherstructureerde bedrijventerreinen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perioden           

Gemidd Voor 112 74 108 140 207 511 215 222 376 415 

Gemidd Tijdens 73 84 153 227 225 455 246 267 390 598 

Gemidd Na 198 131 185 278 285 416 334 337 506 548 

1= De Noord 2= De Haven 3= De Hemrik 4= Frankeneng 5= Euvelgunne  
6= De Hurk 7= Zandhorst I + II  8= Achtersluispolder 9= Overvecht-Noord 10= De Boezem 

 
In figuur 5.17 zijn de gegevens uit de tabel in beeld gebracht.  
 

Figuur 5.17: Gemiddelde vierkante meter prijzen in de perioden  
voor, tijdens en na de herstructurering 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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de herstructurering. Bij 8 van de 10 bedrijventerreinen zijn de vastgoedprijzen zelfs hoger in de 
periode na de herstructurering, dan in de periode tijdens de herstructurering. Verder is het meest 
opvallende bedrijventerrein ‘de Hurk’, dat als enige bedrijventerreinen een negatieve 
prijsontwikkeling laat zien. Vooralsnog kan nog niet geconcludeerd worden dat de prijzen zijn 
gestegen door het effect van herstructurering. Om dat hard te kunnen maken moeten eerst de 
prijzen van de niet-geherstructureerde groep uiteengezet worden. Het is echter wel een gegeven dat 
de prijzen tijdens en na de herstructurering duidelijk omhoog gaan. Dat blijkt ook uit de totaalkolom 
in figuur 5.14.  
 
Geïndexeerde prijzen 
Om de prijsontwikkeling beter te beoordelen zijn de prijzen per jaar geïndexeerd. Als beginjaar is 
meestal het jaar 1995 op index = 100 gezet. Wanneer er geen vierkante meter prijzen bekend waren 
voor het jaar 1995, is het jaar 1996 gebruikt. De prijzen worden geïndexeerd om te kunnen zien wat 
de ontwikkeling is geweest ten opzichte van het beginjaar in de periode 1995-2010. Zodoende kan er 
vergeleken worden wat voor groei er heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat een realistischer 
beeld over de prijsontwikkeling. Hieronder wordt de prijsindexering zoals gebruikelijk eerst in een 
tabel gegeven, waarna de gegevens in een grafiek worden gezet.  
 
Tabel 5.8: Geïndexeerde gemiddelde vierkante meter prijzen (in euro’s) in de perioden voor, tijdens 

en na herstructurering 

  Geherstructureerde bedrijventerreinen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perioden           

Gemidd Voor 239 93 168 100 314 201 91 284 114 147 

Gemidd Tijdens 155 107 239 162 341 180 105 343 119 212 

Gemidd Na 421 166 290 199 431 164 142 432 154 194 

1= De Noord 2= De Haven 3= De Hemrik 4= Frankeneng 5= Euvelgunne  
6= De Hurk 7= Zandhorst I + II  8= Achtersluispolder 9= Overvecht-Noord 10= De Boezem 

 
In figuur 5.18 zijn de geïndexeerde vierkante meter prijzen te zien. Wat hiervoor is toegelicht over de 
gemiddelde vierkante meter prijzen, geldt ook weer voor de geïndexeerde prijzen. Acht van de tien 
bedrijventerreinen laten een positieve ontwikkeling zien tijdens en na de periode van 
herstructurering. Vergeleken met de niet-geïndexeerde prijzen valt op dat de geïndexeerde prijzen 
vooral in de periode na herstructurering een grotere groei laten zien. Dit betekent dus dat de prijzen 
vergeleken met het startjaar een grote groei hebben laten zien.  
 

Figuur 5.18: Geïndexeerde gemiddelde vierkante meter prijzen  
voor de perioden voor, tijdens en na  de herstructurering 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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Totale koopsommen en verhandelde oppervlakten 
Om te zien hoeveel geld en wat voor oppervlakten er zijn verhandeld bij de transacties, is voor elk 
jaar de totale koopsom en de totale verhandelde oppervlakte berekend.  De tien bedrijventerreinen 
zijn weer in twee groepen van vijf bedrijventerreinen afgebeeld. Om inzichtelijk te kunnen maken 
wat het effect van de verhandelde oppervlakten voor de totale koopsommen betekent, zijn de 
figuren onder elkaar gezet.  
 

Figuur 5.19: De totale verhandelde oppervlakten in m² bij de transacties 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

Figuur 5.20: Totale koopsommen van transacties 

 
 Bron: G.Arslan, 2011  

 
Uit de twee bovenstaande grafieken (5.19 en 5.20), valt op dat de verhandelde oppervlakten en 
totale koopsommen ongeveer dezelfde pieken en dalen laten zien. Het bedrijventerreinen ‘de Haven’ 
is daar een goed voorbeeld van. In de jaren 2003 en 2007 zijn er op dit bedrijventerrein grote 
percelen verhandeld (zie figuur 5.19). Als vervolgens een blik wordt geworden op figuur 5.20, valt te 
zien dat op hetzelfde bedrijventerrein in dezelfde jaren ook de totale koopsom is gaan pieken. 
Hetzelfde kan gezegd worden voor het bedrijventerreinen ‘De Hemrik’. Dit betekent dus hoe groter 
de percelen die worden verhandeld, hoe meer geld er wordt betaald. Wel moet hierbij uiteraard 
opgemerkt worden dat bij deze opvatting sommige transacties waar sprake is van uitzonderlijke 
gebouwen/panden, buiten beschouwing wordt gelaten. 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

O
p

p
er

vl
ak

te
 in

 m
² 

(*
1

0
0

0
) 

De Noord 

De Haven 

De Hemrik 

Frankeneng 

Euvelgunne 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

In
 m

ilj
o

e
n

e
n

 €
 De Noord 

De Haven 

De Hemrik 

Frankeneng 

Euvelgunne 



Bedrijventerreinen en herstructurering: Succes of falen? 

78 
 

Voor de andere vijf bedrijventerreinen die in de Intermediaire zone en Randstad liggen, zijn de 
uitkomsten te zien in figuur 5.21 en 5.22. 
 

Figuur 5.21: De totale verhandelde oppervlakten in m² bij de transacties 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

Figuur 5.22: Totale koopsommen van transacties 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

Ook in deze twee grafieken valt weer op dat de verhandelde oppervlakten in transacties de totale 
koopsommen beïnvloeden. Het bedrijventerrein ‘De Hurk’ laat in het jaar 1999 zien dat transacties 
van grote percelen de totale koopsom in dat jaar heeft laten pieken. Uit nadere analyse blijkt dat dit 
vooral transacties zijn die grote bedrijven doen. In het geval van ‘De Hurk’ was het Philips die een 
transactie had gedaan waarbij het om grote percelen en om grote bedragen ging.  
 
Het dient wel opgemerkt te worden dat de verhandelde oppervlakten op deze bedrijventerreinen, 
jaarlijks gezien, dichter bij elkaar in de buurt liggen dan de andere bedrijventerreinen die in de 
periferie gevestigd waren(zie figuur 5.19). Het lijkt erop dat de ruimtedruk in de periferie minder 
groot is, en dat er grotere percelen worden verkocht. Waar in de periferie jaarlijks vier tot zes ha. 
wordt verhandeld, blijft de totale oppervlakte in ha. in de Intermediaire Zone en de Randstad hangen 
rond de drie ha. Wel zijn de totale koopsommen in de Intermediaire zone en de  Randstad hoger dan 
in de periferie. Dit verklaart weer dat de gemiddelde vierkante meter prijzen in de Intermediaire 
zone en de Randstad hoger liggen dan in de periferie.  
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§ 5.3 Analyse van geselecteerde niet-geherstructureerde bedrijventerreinen 
 
In deze paragraaf worden de resultaten voor de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen 
weergegeven. Hieronder volgt eerst een tabel met de selectie van niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen. Daarna wordt ingegaan op de dynamiek van transacties en de prijsontwikkeling.  
 
5.3.1 Transacties op de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen 
Om te beginnen wordt hieronder in de tabel de bedrijventerreinen weergegeven die zijn 
geselecteerd voor de controlegroep. Deze bedrijventerreinen zijn niet geherstructureerd en liggen in 
dezelfde gemeente of Corop-gebied als het bedrijventerrein waar herstructurering heeft 
plaatsgevonden. Voordat verder wordt gegaan met de analyse van de niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen, dient opgemerkt te worden dat er bedrijventerreinen uit het Corop-gebied 
geselecteerd moest worden. De reden hiervoor was, dat er in de gemeenten vaak geen 
bedrijventerreinen waren die voldeden aan de voorwaarden van de selectie. Daarom zijn er 
bedrijventerreinen uit het Corop-gebied meegenomen in de analyse. Voor het bedrijventerreinen “de 
Boezem” kwam zelfs geen één bedrijventerrein uit zowel de gemeente als Corop-gebied in 
aanmerking om geselecteerd te worden. Uiteindelijk is er voor de vergelijking 18 niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen geselecteerd in plaats van 10. Voor beide groepen 
bedrijventerreinen wordt hieronder in tabel 5.9 het aantal transacties en de ligging van het niet-
geherstructureerde bedrijventerrein weergegeven.  
 
Tabel 5.9: Geherstructureerde (experimentele groep) en niet 
geherstructureerde bedrijventerreinen (controlegroep) 

  Experimentele groep Transacties Controlegroep Transacties Ligging 

Geherstructureerd Aantal Niet-geherstructureerd Aantal Gemeente/Corop 

De Noord 46 Trekkersveld 64 
Corop 

Schepenveld 61 

De Haven 232 
Sewei 55 Corop 

De Hemrik 276 

Frankeneng 109 Heestereng II 54 Gemeente 

Malkenschoten 53 
Corop 

Kuipersveld 54 

Euvelgunne 72 Driebond 85 Gemeente 

De Hurk 169 De Kade 69 Gemeente 

t Broek 55 Corop 

Zandhorst I + II 125 Zandhorst III 129 Gemeente 

Beverkoog 214 

Corop Oudorp 81 

Overdie 78 

Achtersluispolder 117 Kogerveld 73 
Gemeente 

West Knollendam 85 

Overvecht-Noord 118 Laagraven 86 
Corop 

Barwoutswaarder 69 

De Boezem 79 X X X 
Bron: G.Arslan, 2011  
 

Voor de bedrijventerreinen uit de controlegroep wordt het aantal transacties niet over de hele 
periode in tabel gezet. Dit is gedaan omdat er voor deze terreinen geen voor, tijdens of na-
berekening gedaan kan worden. Deze terreinen zijn namelijk niet geherstructureerd. Om toch een 
beeld te krijgen en een vergelijking te kunnen maken op transacties, is het aantal transacties voor de 
bedrijventerreinen uit beide groepen weergegeven. 
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Zes van de tien bedrijventerreinen uit de experimentele groep hebben meer transacties dan de 
bedrijventerreinen uit de controlegroep. Tijdens het selecteren van bedrijventerreinen bleek verder 
dat de bedrijventerreinen die geherstructureerd waren meestal de meeste transacties hadden of in 
de top drie zaten in de desbetreffende gemeenten qua aantal transacties. Hieruit kan eventueel 
opgemerkt worden dat gemeenten wellicht bedrijventerreinen herstructureren waar sprake is van 
dynamiek op het gebied van transacties, of dat kopers en verkopers rekening houden met 
herstructurering van bedrijventerreinen. Hoe er beslist wordt welke bedrijventerreinen 
geherstructureerd gaan worden is echter een ander onderzoeksvraag. Daar wordt in dit onderzoek 
verder niet op ingegaan. 
 
Hoewel de bedrijventerreinen uit de controlegroep niet zijn geherstructureerd is ook het aantal 
transacties ingedeeld in perioden voor, tijdens en na (zie figuur 5.23). Voor de berekening van het 
gemiddelde aantal transacties voor de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen zijn dezelfde 
perioden aangehouden als de perioden van de geherstructureerde bedrijventerrein.  
 

Figuur 5.23: Gemiddelde aantal transacties ingedeeld in perioden 

 
  Bron: G.Arslan, 2011 

Als eerst moet opgemerkt worden dat voor de bedrijventerreinen ‘Heestereng II’ en ‘Malkenschoten’ 
geen gemiddelden berekend kon worden voor de periode voor.  
Uit de figuur valt op te maken dat 12 van de 17 bedrijventerreinen meer transacties hebben in de 
periode tijdens dan in de periode voor. 7 van de 17 bedrijventerreinen hebben in de periode na de 
herstructurering meer transacties dan in de periode tijdens. Daarnaast hebben 7 van de 17 
bedrijventerreinen meer transacties in de periode na de herstructurering, dan in de periode voor de 
herstructurering. Uit deze cijfers kan niet echt veel verklaard worden. Wel is het opvallend dat er in 
de periode na herstructurering slechts 7 bedrijventerreinen zijn die een hoger gemiddeld aantal 
transacties hebben, dan in de periode tijdens de herstructurering. Dat is te zien aan de 
kolomwaarden ‘totaal’ in de figuur. Een reden hiervoor kan de crisis op de vastgoedmarkt zijn. 
Uitgaand van de crisis kan voor het aantal transacties in de na-perioden gezegd worden dat deze 
dalen bij de meeste niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. 
 
Dat was ook het geval bij de geherstructureerde bedrijventerreinen (zie figuur 5.14). Daar hebben 5 
van de 10 bedrijventerreinen een hoger gemiddelde in het aantal transacties in de periode na de 
herstructurering dan in de periode tijdens de herstructurering. Wel verschilt het ‘totaalkolom’ in 
figuur 5.14 van figuur 5.23. Het gemiddelde voor het totaal aantal transacties van de 
geherstructureerde bedrijventerreinen is zelfs in de periode na lichtjes gestegen, terwijl het 
gemiddelde bij de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen daalt.  
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Figuur 5.24 geeft een vergelijking over het gemiddeld aantal transacties van de twee groepen 
bedrijventerreinen voor de perioden voor, tijdens en na. Voor beide groepen bedrijventerreinen is 
het totaal gemiddelde van alle bedrijventerreinen voor de verschillende perioden berekend. 
 

Figuur 5.24: Vergelijking het gemiddelde aantal transacties voor alle perioden van alle 

geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen bij elkaar 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

Het valt op dat de dynamiek in transacties hoger is bij de groep geherstructureerde 
bedrijventerreinen. Terwijl bij de niet-geherstructureerde groep bedrijventerreinen het gemiddeld 
aantal transacties in de periode na daalt ten opzichte van de periode tijdens, stijgt deze bij de groep 
geherstructureerde bedrijventerreinen. Ook laat de groep geherstructureerde bedrijventerreinen 
een grotere groei in percentages zien in de periode na ten opzichte van de periode tijdens (berekend 
+9.1%) dan de groep niet-geherstructureerde bedrijventerreinen (berekend -9.1%).  
 
Als alleen de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen uit dezelfde gemeente in ogenschouw 
wordt genomen (zie figuur 5.25), valt te concluderen dat het geherstructureerde bedrijventerrein 
‘Frankeneng’ veel betere transactiecijfers laat zien dan het niet-geherstructureerde bedrijventerrein 
‘Heestereng II’. Ook het geherstructureerde bedrijventerrein ‘Achtersluispolder’ laat betere 
transactiecijfers zien dan de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen ‘Kogerveld’ en ‘West 
Knollendam’ uit dezelfde gemeente. Dat kan niet gezegd worden over het geherstructureerde 
bedrijventerrein ‘Euvelgunne’. Ter vergelijking laat het niet-geherstructureerde bedrijventerrein 
‘Driebond’ betere transactiecijfers zien. Hetzelfde geldt ook voor het niet-geherstructureerde 
bedrijventerrein ‘Zandhorst III’. Deze laat ook betere transactiecijfers zien dat het 
geherstructureerde bedrijventerrein ‘Zandhorst I+II’. In de figuren zijn de geherstructureerde 
bedrijventerreinen met een ‘H’ weergegeven.  
 
Figuur 5.25: Vergelijking van het  aantal transacties tussen geherstructureerde en niet- 

geherstructureerde bedrijventerreinen uit dezelfde gemeenten 
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  Bron: G.Arslan, 2011 

 

5.3.2 Prijsontwikkeling op de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen 
Om een vergelijking te kunnen doen is ook voor de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen de 
gemiddelde prijzen per vierkante meter berekend. Dit is precies volgens dezelfde principe gegaan als 
bij de geherstructureerde bedrijventerreinen. Eerst volgt hieronder in figuur 5.26 alle gemiddelde 
prijzen per vierkante meter voor de 17 bedrijventerreinen uit de groep niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen.  
 
Ook hier valt weer op dat 15 van de 17 bedrijventerreinen een hoger gemiddelde prijs per vierkante 
meter hebben in de periode tijdens de herstructurering, dan in de periode voor de herstructurering. 
13 van de 17 bedrijventerreinen hebben een hoger gemiddelde prijs per vierkante meter in de 
periode na de herstructurering, dan in de periode tijdens de herstructurering. En 15 van de 17 
bedrijventerreinen hebben een hoger gemiddelde prijs per vierkante meter in de periode na de 
herstructurering, dan in de periode voor de herstructurering. Bij de groep geherstructureerde 
bedrijventerreinen waren deze cijfers respectievelijk 8 van de 10 bedrijventerreinen die in de periode 
tijdens hogere gemiddelde prijzen per vierkante meter hadden dan in de periode voor, wederom 8 
van de 10 bedrijventerreinen die hogere gemiddelde prijzen hadden in de periode na dan tijdens, en 
9 van de 10 bedrijventerreinen die een hoger gemiddelde prijs hadden in de periode na  de 
herstructurering dan in de periode voor.   
 

Figuur 5.26: Gemiddelde vierkante meter prijzen ingedeeld in perioden

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

In figuur 5.27 is een vergelijking gedaan tussen de twee groepen bedrijventerrein voor de vierkante 
meter prijzen. Voor beide groepen bedrijventerreinen is het totale gemiddelde van alle 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Euvelgunne (H) Driebond 

G
em

id
d

. a
an

t.
 t

ra
n

s.
 

Voor 

Tijdens 

Na 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Zandhorst I+II (H) Zandhorst III 

G
em

id
d

. a
an

t.
 t

ra
n

s.
 

Voor 

Tijdens 

Na 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

G
em

id
d

. p
ri

jz
e

n
 in

 e
u

ro
 

Voor 

Tijdens 

Na 



Güngör Arslan 
Radboud Universiteit Nijmegen – Kadaster 

83 
 

bedrijventerreinen voor de verschillende perioden berekend. Het valt op dat de niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen hogere vierkante meter prijzen laten zien. Een ander 
opmerkelijke feit is dat de groep geherstructureerde bedrijventerreinen in de periode ná een groter 
groeipercentage laat zien (berekend 18.4%) dan de groep niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen (berekend 6.7%). Dit kan erop duiden dat de groep geherstructureerde 
bedrijventerreinen na de herstructurering qua vierkante meter prijzen een inhaalslag maken. Of dat 
ook zo is wordt in H6 met de multiple regressieanalyse getoetst.  
 

Figuur 5.27: Vergelijking van de gemiddelde vierkante meter prijzen voor alle perioden van alle 
geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen bij elkaar 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

Naast deze vergelijkingen is de prijsontwikkeling van geherstructureerde en niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen in lijndiagrammen gezet. Het moet gezegd worden dat niet alle lijndiagrammen 
van bovenstaande niet-geherstructureerde bedrijventerreinen in deze subparagraaf worden 
afgebeeld. Alleen de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen waar sprake is van opvallende 
prijsontwikkelingen ten opzichte van geherstructureerde bedrijventerreinen worden hieronder in 
lijndiagrammen weergegeven. Onderbrekingen in de lijnen betekenen dat er voor de desbetreffende 
jaren geen gemiddelde prijs per vierkante meter berekend kon worden.   
 
In figuur 5.28 valt op dat het geherstructureerde bedrijventerrein (De Noord uit gemeente Dronten) 
duidelijk lagere prijzen laat zien tot het jaar 2004 vergeleken met de andere bedrijventerreinen. Na 
2004 (jaar van herstructurering) wordt het gat met het bedrijventerrein ‘Trekkersveld’ kleiner. Wel 
moet vermeld worden dat de twee niet-geherstructureerde bedrijventerreinen niet in Dronten maar 
gemeente Zeewolde liggen. Verder is het opvallend dat het niet-geherstructureerde bedrijventerrein 
‘Schepenveld’ duidelijk hogere prijzen heeft dan de andere twee bedrijventerreinen. 
 

Figuur 5.28: Vergelijking prijsontwikkeling bedrijventerreinen uit provincie Flevoland 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 
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In figuur 5.29 zijn twee bedrijventerreinen uit dezelfde gemeente opgenomen, namelijk Groningen. 
Hoewel de transacties (zie figuur 5.25) betere resultaten laat zien voor het niet-geherstructureerde 
bedrijventerrein ‘Driebond’, laat de prijsontwikkeling van beide bedrijventerreinen een vergelijkend 
beeld zien. Wel is het opvallend dat het geherstructureerde bedrijventerrein ‘Euvelgunne’ vooral na 
de periode van herstructurering (2005-2006) duidelijk hogere prijzen per vierkante meter heeft dan 
voor de herstructurering. Het effect van herstructurering laat zich terugzien in de vierkante meter 
prijzen. Dit is echter niet van lange duur. In het jaar 2008 zijn de vierkante meter prijzen weer gelijk 
getrokken.   
 

Figuur 5.29: Vergelijking prijsontwikkeling bedrijventerreinen uit provincie Groningen 

  
  Bron: G.Arslan, 2011 

Figuur 5.30: Vergelijking prijsontwikkeling bedrijventerreinen uit de provincie Noord-Holland 

 
 Bron: G.Arslan, 2011 

In figuur 5.30 zijn bedrijventerreinen opgenomen uit de provincie Noord-Holland. De 
bedrijventerreinen Zandhorst I + II (H) en Zandhorst III liggen beiden in de gemeente 
Heerhugowaard. De overige bedrijventerreinen liggen allen in de gemeente Alkmaar. Het eerste wat 
in het oog springt is de prijsontwikkeling van het bedrijventerrein Oudorp, waar na het jaar 2004 een 
enorme groei is te zien. Hoewel dit bedrijventerrein eerst was geselecteerd als niet-
geherstructureerde bedrijventerrein, bleek na nader onderzoek dat in het jaar 2004 op dit 
bedrijventerrein herstructurering heeft plaatsgevonden. Dat herstructurering effect heeft gehad, 
blijkt uit de gestegen vierkante meter prijzen na het jaar 2004.  
 
Verder is voor het geherstructureerde bedrijventerrein Zandhorst I+II is een stijging in prijzen te zien 
in de jaren 2001 tot en met 2007. Dit bedrijventerrein is ook geherstructureerd in de periode 2001-
2006. Het is dus opmerkelijk dat de bedrijventerreinen die geherstructureerd zijn gaan pieken in 
prijzen, terwijl de andere bedrijventerreinen een normale prijsontwikkeling laten zien. 
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Als laatst wordt hieronder nog in figuur 5.31 de prijsontwikkeling van het geherstructureerde 
bedrijventerrein De Hurk en de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen De kade en Het Broek 
weergegeven. De bedrijventerreinen de Hurk en de Kade liggen beiden in gemeente Eindhoven en 
Het Broek ligt in gemeente Waalre. De Hurk is in de jaren 2005 en 2006 geherstructureerd. Deze 
figuur is vooral opgenomen in dit onderzoek, omdat het heel goed weergeeft wat het effect is 
geweest van de vastgoedcrisis. Het is opvallend dat de prijzen in de crisisperiode (2008-2010) dicht 
bij elkaar in de buurt komen, terwijl daarvoor aardige verschillen zijn te noteren. Door onvoldoende 
transacties is er voor het bedrijventerrein De Kade zelfs geen gemiddelde prijs berekend in de jaren 
2008 en 2010. Dat is te zien aan de onderbrekingen in de lijndiagram.   
 

Figuur 5.31: Vergelijking prijsontwikkeling bedrijventerreinen uit provincie Noord-Brabant 

  
 Bron: G.Arslan, 2011 

§ 5.4 Samenvatting  
 
De samenvatting van de onderzoeksresultaten van dit hoofdstuk wordt hieronder weergegeven. De 
resultaten zijn onderverdeeld in de transacties op de  Nederlandse bedrijventerreinenmarkt, de type 
eigenaren en de vergelijking van geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. 
 
De transacties op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt 
In dit hoofdstuk is op basis van beschrijvende statistiek allereerst een overzicht gegeven over de 
transacties op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt. Hieruit blijkt dat in de periode 1995-2010 
47.826 transacties zijn gedaan. De transacties op de Nederlandse bedrijventerreinenmarkt vonden 
het vaakst plaats in de westelijke provincies, namelijk Zuid-Holland en Noord-Holland. De provincies 
Zeeland, Limburg en Drenthe noteren de laagste cijfers voor het aantal transacties. In alle provincies 
is in totaal in deze periode ruim 46 miljard euro verhandeld bij de transacties. Per hectare gezien is er 
in de provincies Noord-Holland en Utrecht het meeste geld verhandeld. Deze provincies hebben ook 
de hoogste prijzen per vierkante meter. In de provincies Friesland, Zeeland en Drenthe is per hectare 
het minste geld verhandeld bij de transacties. Ook hebben deze provincies de laagste prijzen per 
vierkante meter. Als laatst moet vermeld worden dat in de provincie Limburg, per transactie het 
grootste oppervlak aan terreinen is verhandeld, gevolgd door Noord-Brabant.   
 
Type eigenaren 
Verder zijn bij de transacties de typen eigenaren geanalyseerd. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat het in 58.3% van de transacties de BV’s zijn die eigendom vervreemden, gevolgd door 
particulieren met 32.6%. Voor de verkrijgerszijde zijn vergelijkbare percentages te vermelden, 
namelijk 55.4% BV’s en 34.1% particulieren die eigendom hebben verkregen. Op basis van deze 
gegevens kan gesteld worden dat bij de transacties op de bedrijventerreinenmarkt voor een 
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overgrote deel BV’s en particulieren eigendom vervreemden of verkrijgen. 
 
Bij de analyse van trendlijnen van transacties voor de type eigenaren, valt op dat publiekrechtelijke 
rechtspersonen (PR) in de periode 1995-2010 minder, en dat BV’s meer zijn gaan vervreemden. 
Terwijl de publiekrechtelijke personen in 2010 ten opzichte van 1995 31.5% minder eigendom 
hebben vervreemd, hebben de BV’s voor dezelfde periode 90.7% meer vervreemd. In absolute cijfers 
is er echter een megaverschil tussen het aantal transacties van publiekrechtelijke rechtspersonen en 
BV’s. Het aantal transacties van publiekrechtelijke rechtspersonen daalt van 96 (jaar 1995) naar 66 
(jaar 2010) transacties per jaar, terwijl het aantal transacties voor BV’s respectievelijk van 850 naar 
1621 stijgt.  
Voor de verkrijgerszijde valt op dat de publiekrechtelijke rechtspersonen als verkrijgers een stijging 
van 38.4% laten zien in het aantal transacties in de periode 1995-2010. Deze stijging is bij lange na 
niet zo sterk als bij de BV’s, want de trendlijn voor deze type eigenaren laat een veel sterkere groei 
zien, namelijk 71.5%. In absolute aantallen zijn er 65 (jaar 1995) en 90 transacties (jaar 2010) te 
noteren voor de publiekrechtelijke personen, terwijl dat voor BV’s respectievelijk 935 en 1604 is. 
Voor de particulieren valt te vermelden dat ze in de periode 1995-2010 ongeveer net zoveel hebben 
vervreemd als dat ze hebben verkregen. Zowel aan de vervreemderszijde als de verkrijgerszijde valt 
een opmerkelijke stijging te zien in het aantal transacties, respectievelijk 130.6% en 164%. 
 
Bij de analyse van type eigenaren is vervolgens onderzocht aan welke partijen deze drie grote 
partijen (PR, BV’s en particulieren) eigendom vervreemden. Daaruit blijkt dat publiekrechtelijke 
rechtspersonen bij 70% van de transacties aan BV’s, 6% aan vennootschappen onder firma’s, 6% aan 
andere publiekrechtelijke personen en 10% aan particulieren vervreemden. De rest van het 
eigendom wordt vervreemd aan overige partijen. De BV’s vervreemden in 58% van alle transacties 
hun eigendom aan andere BV’s, en in 34% van de gevallen aan particulieren. De rest van de 
transacties valt onder overige. Bij de particulieren zijn deze percentages ongeveer hetzelfde. 
Particulieren vervreemden in 50% van de transacties aan BV’s, en in 37% van de gevallen aan andere 
particulieren. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat het op de bedrijventerreinenmarkt 
voornamelijk BV’s en particulieren zijn die eigendommen kopen en verkopen. Als laatst kan 
geconcludeerd worden dat op basis van de analyses, geen verschuivingen te constateren zijn in de 
typen eigenaren die betrokken zijn bij de transacties.  
 
Vergelijking van geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen 
Eerst is er voor de vergelijking gebruik gemaakt van de dynamiek in transacties. Er is bij 7 van de 10 
geherstructureerde bedrijventerreinen meer dynamiek in transacties te zien in de periode tijdens de 
herstructurering, dan in periode voor de herstructurering. Bij de niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen is dat bij 12 van de 17 bedrijventerreinen het geval. Daarnaast is de dynamiek in 
transacties bij 7 van de 10 bedrijventerreinen beter in de periode na de herstructurering, dan in de 
periode voor de herstructurering. Bij de niet-geherstructureerde groep zijn dat 7 van de 17 
bedrijventerreinen.  
Bij 5 van de 10 geherstructureerde bedrijventerreinen is er meer dynamiek in transacties in de 
periode na de herstructurering, dan in de periode tijdens de herstructurering. Bij de niet-
geherstructureerde groep is dit het geval bij 7 van de 17 bedrijventerreinen. Vermeld moet worden 
dat de berekening van het aantal transacties in de periode na herstructurering vaak viel in de tijd van 
de crisis op de vastgoedmarkt. De dynamiek in transacties in de periode na herstructurering had dus 
zelfs hoger uit kunnen vallen, wanneer geen sprake zou zijn van crisis.  
 
Naast de dynamiek in transacties zijn de prijzen per vierkante meter vergeleken. Bij de 
geherstructureerde bedrijventerreinen valt te noteren dat in de periode tijdens de herstructurering 8 
van de 10 bedrijventerreinen hogere vastgoedprijzen hebben, dan in de periode voor de 
herstructurering. Bij de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen is dit ook het geval bij de meeste 
bedrijventerreinen, namelijk 15 van de 17. In de periode na de herstructurering zijn de 
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vastgoedprijzen bij 9 van de 10 geherstructureerde bedrijventerreinen hoger, dan in de periode voor 
de herstructurering. Bij de niet-geherstructureerde groep zijn dat wederom 15 van de 17 
bedrijventerreinen. De vastgoedprijzen zijn zelfs in de periode na de herstructurering bij 8 van de 10 
geherstructureerde bedrijventerreinen hoger, dan in de periode tijdens de herstructurering. Bij de 
niet-geherstructureerde groep zijn dat 13 van de 17 bedrijventerreinen.  
 
Verder is het opvallend dat bij de berekening van het totale gemiddelde voor alle bedrijventerreinen, 
de groep niet-geherstructureerde bedrijventerreinen in elke periode hogere prijzen per vierkante 
meter hebben dan de groep geherstructureerde bedrijventerreinen (zie figuur 5.27). Wel moet 
vermeld worden dat bij de geherstructureerde bedrijventerreinen vooral in de periode na de 
herstructurering een groei is te zien van 18.4%, terwijl dat bij de niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen slechts 6.7% is. Deze prijsontwikkeling is vrij logisch te noemen, omdat de 
verouderde bedrijventerreinen voor de periode van herstructurering lagere prijzen zouden moeten 
hebben, dan de ‘gezonde’ (niet-geherstructureerde) bedrijventerreinen. Na de herstructurering 
komen de geherstructureerde bedrijventerreinen weer op vergelijkbare prijzenniveau te liggen als de 
niet-geherstructureerde bedrijventerreinen.    
 
Voor de prijsontwikkeling is verder te vermelden dat tijdens de herstructurering duidelijke pieken te 
zien zijn in de lijndiagrammen. Wel lijkt het er op dat het effect van herstructurering op de prijzen  
van korte duur is. Daarnaast moet vermelden worden dat bijna alle bedrijventerreinen last hebben 
gehad van de crisis op de vastgoedmarkt. Dit is goed te zien in de dynamiek in transacties en in de 
prijsontwikkeling van de geselecteerde bedrijventerreinen.  
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H6: Hedonische prijsanalyse op de bedrijventerreinenmarkt 
 
In dit hoofdstuk wordt met toepassing van de theorie van de hedonische prijsanalyse een multiple 
regressieanalyse uitgevoerd. Voor de uitvoering van de multiple regressieanalyse wordt de BAG- en 
transactiegegevens van het Kadaster gebruikt. Met behulp van deze gegevens wordt geanalyseerd 
wat het verschil is tussen bedrijfspanden op geherstructureerde en niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen. Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is het in kaart brengen van het effect 
van herstructurering op de prijzen van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. Daarnaast wordt 
bestudeerd in hoeverre pand- en omgevingskenmerken invloed hebben op de prijs van 
bedrijfsvastgoed.  
 
De eerste paragraaf van dit hoofdstuk is een theoretische inleiding over de hedonische prijsanalyse. 
Hierin wordt beschreven wat de hedonische prijsanalyse inhoudt en hoe verschillende 
omgevingskenmerken invloed kunnen hebben op de vastgoedprijs. De tweede paragraaf gaat in op 
de gebruikte data waarmee de analyse wordt uitgevoerd. Tot slot wordt in de laatste paragraaf de 
uitkomsten gepresenteerd en geïnterpreteerd. Dit hoofdstuk zal antwoord geven op de volgende 
deelvraag: 
 

In hoeverre is uit de transacties te verklaren dat herstructurering de prijsontwikkeling van 
bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen positief heeft beïnvloed? Hoe verhoudt de prijsontwikkeling 
van geherstructureerde bedrijventerreinen zich tegenover de niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen?   

 

§ 6.1 Theorie van de hedonische prijsanalyse 
 
In deze paragraaf wordt kort toegelicht hoe de vastgoedmarkt getypeerd kan worden en welke 
kenmerken effect hebben op de waarde van vastgoed. Daarnaast wordt de theorie van de 
hedonische prijsanalyse uiteengezet. Tot slot volgt hoe met de gegevens uit dit onderzoek toetsen 
gedaan kunnen worden door gebruik te maken van de hedonische prijsanalyse.   
 
6.1.1 Inleiding  
De vastgoedmarkt is een markt die bestaat uit gelijksoortige, maar toch heterogene goederen. 
Hoewel veel goederen op de vastgoedmarkt op elkaar lijken, verschillen ze toch van elkaar door 
bepaalde pand- en omgevingskenmerken. In de literatuur wordt gesproken van “imperfecte 
substituten”(De Graaff & Rietveld, 2006; De Graaff e.a., 2007). Economen spreken van een 
“monopolistische competitie” wanneer ze de vastgoedmarkt beschrijven. Dat wil zeggen dat de 
eigenaren die goederen verkopen met elkaar in competitie zijn, maar dat toch elke aanbieder van 
een pand een monopoliepositie heeft op zijn of haar eigen eigendom. Hoewel de vastgoedmarkt in 
zekere zin invloed heeft op de prijs van het vastgoed, hebben pand- en omgevingskenmerken ook 
invloed op de prijs. Elke aanbieder bepaalt daarom zijn of haar eigen individuele prijs voor het 
vastgoed. Opgemerkt moet worden, dat als de aanbieder een te hoge prijs vraagt voor het vastgoed, 
kopers geneigd zullen zijn zich te wenden naar vergelijkbare panden. Tot op zekere hoogte is er dus 
sprake van substitutie (De Graaff & Rietveld, 2006). 
 
Doordat goederen op de vastgoedmarkt niet precies gelijk aan elkaar zijn, is het moeilijk om de 
prijzen van deze goederen met elkaar te vergelijken. Daarom bestaat in de literatuur een alternatief 
om de prijzen van goederen op de vastgoedmarkt met elkaar te kunnen vergelijken. Hierboven is al 
aangegeven dat de pand- en omgevingskenmerken van een vastgoed kunnen zorgen voor een 
verschil in prijs. In het verleden zijn er verschillende studies gedaan (Damm, 1980; De Graaff & 
Rietveld, 2006; De Graaff e.a., 2007; Weterings e.a., 2009) waarbij deze afzonderlijke kenmerken van 
vastgoed zijn geprijsd om een vergelijking te kunnen doen. Op deze manier wordt getracht te 
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achterhalen welke pand- en omgevingskenmerken veel of weinig invloed hebben op de prijs van het 
vastgoed.  
 
Er zijn vele studies gedaan naar het effect van pand- en omgevingskenmerken op de waarde van 
vastgoed (Pellenbarg, 1985; Jansen 1991; Sloterdijk, 1994; Healey, 1996; Debrezion e.a., 2006; De 
Graaff & Rietveld, 2007). Bereikbaarheid, de nabijheid tot stations en snelwegen of bijvoorbeeld de 
afstand tot Schiphol zijn allemaal kenmerken die bestudeerd worden om te achterhalen wat voor 
effect ze hebben op vastgoedwaarden. Volgens de Graaff & Rietveld (2007) zijn deze onderzoeken 
voornamelijk economisch-geografisch van aard waarin de locatiefactoren  worden geïdentificeerd en 
gekwalificeerd om de aantrekkelijkheid van de locatie en de waarde van vastgoed te kunnen 
bepalen.  
 
6.1.2 De hedonische prijsanalyse 
Er bestaan verschillende methoden om de pand- en omgevingskenmerken in geld uit te drukken. De 
belangrijkste methoden zijn: interviews met deskundigen, de contingente waarderingsmethode, de 
reiskostenmethoden, en de hedonische prijsanalyse. Elke methode heeft zo zijn voor- en nadelen, 
maar daar wordt hier verder niet op ingegaan (Weterings e.a., 2009). In dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van de hedonische prijsanalyse om de effecten van pand- en omgevingskenmerken op de 
vastgoedwaarden op bedrijventerreinen te bestuderen.  
 
Doordat onroerend goed op de vastgoedmarkt niet altijd precies gelijk aan elkaar is, is het lastig om 
de prijs en/of de waarde te bepalen. Om toch een reële schatting te kunnen doen, worden vaak de 
componenten van vastgoed geprijsd en wordt de waarde van onroerend goed met elkaar vergeleken. 
Deze vorm van prijsanalyse wordt de hedonische prijsanalyse genoemd (De Graaff & Rietveld, 2006).  
De theorie van hedonische prijsanalyse zegt dat iedere waardering voor een bedrijfspand een functie 
is van deze pand- en omgevingskenmerken, en dat de bedrijfspanden daarom aan de hand van deze 
kenmerken vergeleken mogen worden. Dus als bijvoorbeeld iedereen de bereikbaarheid van 
bedrijfspanden met de auto belangrijk vindt, dan zullen de bedrijfspanden die met de auto beter 
bereikbaar zijn meer gewaardeerd worden dan de bedrijfspanden die dat niet zijn.  
 
In de hedonische prijsanalyse wordt een consumptiegoed beschouwd als een bundeling van 
kenmerken, bijv. pand- en omgevingskenmerken, en wordt deze methode met behulp van een 
multiple regressieanalyse uitgevoerd. De multiple regressieanalyse maakt het mogelijk om voor elke 
kenmerk van het consumptiegoed (in dit onderzoek bedrijfspanden) de waarde en het effect op de 
totaalprijs van het consumptiegoed te bepalen. Bij een multiple regressieanalyse wordt een causaal 
verband veronderscheid tussen een afhankelijke Y en elke onafhankelijke variabele Xi. In dit 
onderzoek is de afhankelijke variabele Y de prijs van het bedrijfspand en de onafhankelijke variabelen 
X de pand- en omgevingskenmerken (De Vocht, 2006). De vergelijking van een multiple 
regressieanalyse, die in dit onderzoek wordt gebruikt om het effect van pand- en 
omgevingskenmerken op de vastgoedwaarde te schatten, ziet er als volgt uit: 
 

Y = A + B1  * X1 + B2 * X2 + … + Bi * Xi 
 
Volgens Malpezzi (2003) betreft de X in de hedonische prijsanalyse van vastgoedwaarden zowel de 
kenmerken van het pand, de huurder, het huurcontract en de omgeving, als de locatie in de markt en 
het moment waarop de prijs vastgesteld. Voor dit onderzoek wordt in plaats van het huur en 
huurcontract uitgegaan van de koper en het koopcontract. Volgens Malpezzi kan de prijs variëren in 
de tijd en is het belangrijk te corrigeren voor de tijdsperiode waarop de prijs is vastgesteld. Hetzelfde 
geldt voor de geografische submarkten. Omdat de vraag en aanbod op de vastgoedmarkt regionaal 
wordt afgestemd, kan de prijs van een bedrijfspand dat verder dezelfde kenmerken heeft, verschillen 
per regio (Weterings e.a., 2009).  
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De waarde A is de intercept (of Constant). Dit is het snijpunt van het vlak met de Y-as, oftewel de 
waarde van Y indien alle onafhankelijke variabelen gelijk zijn aan 0. Verder heeft elke onafhankelijke 
variabele (Xi) een partiële regressiecoëfficiënt (Bi), die de invloed weergeeft van X1 op Y, waarbij 
gecontroleerd wordt voor de invloed van alle andere onafhankelijke variabelen (X2 X3 etc.) op X1 é op 
Y (De Vocht, 2006).  
 
Zoals bij vele theorieën moeten de gegevens bij de hedonische prijsanalyse aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, voordat de theorie uitgevoerd kan worden:  

 De vastgoedmarkt op bedrijventerreinen moet in evenwicht zijn, wil de prijs p een juiste 
waardering zijn voor een bedrijfspand; 

 Er moet een perfecte markt zijn, zodat p de juiste waarde is voor het pand;  

 Als laatst is het van belang dat zowel de aanbieders als de kopers een homogene groep 
vormen, zodat één prijs geldt voor elke combinatie van de karakteristieken hierboven.  

 
De vastgoedmarkt voldoet, net zoals de meeste markten, niet aan deze aannames. Ten eerste is er in 
de praktijk nooit voor elke vrager een geschikt pand op de gewenst plek en op het gewenste 
moment, en kan de vraag naar bedrijfspanden niet altijd worden beantwoord door het aanbod. Ten 
tweede is al in het theoretisch kader (zie hoofdstuk3) duidelijk gemaakt dat een perfecte markt niet 
bestaat. Als laatst dient opgemerkt te worden dat er geen sprake kan zijn van homogene groepen, 
omdat niet iedereen beschikt over dezelfde kennis en informatie over goederen (Weterings e.a., 
2009).  
Samengevat kan worden gesteld dat de hedonische prijsanalyse een toepasbaar en inzichtelijk 
theorie biedt voor de prijsanalyse van bedrijventerreinenmarkt, ondanks dat er vaak aan de 
voorwaarden niet kan worden voldaan (De Graaff e.a., 2007). Daarom wordt in dit onderzoek 
voorzichtig omgegaan met de resultaten die uit de toetsen verkregen worden.  
 

§ 6.2 Toepassing van de hedonische prijsanalyse op de bedrijventerreinenmarkt 
 
De vorige paragraaf behandelde een theoretisch en methodologisch kader voor het meten van de 
waarde van vastgoed. Daarnaast gaf deze paragraaf aan welke kenmerken van vastgoed de waarde 
ervan kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf wordt eerst beschreven welke data gebruikt wordt in 
dit onderzoek. Er wordt toegelicht welke kenmerken van bedrijventerreinen in dit onderzoek worden 
meegenomen, die invloed kunnen hebben op de vastgoedprijs. Daarna wordt beschreven welke 
stappen er zijn genomen om de multiple regressieanalyse uit te kunnen voeren. De multiple 
regressieanalyse wordt in eerste zin uitgevoerd om vast te stellen of herstructurering effect heeft 
gehad op de prijzen van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. Daarnaast moeten de verschillende 
variabelen die in de multiple regressieanalyse worden meegenomen aantonen welke kenmerken van 
invloed zijn op de prijs van bedrijfsvastgoed.  
 
6.2.1 Beschrijving van de data 
Het belangrijkste aspect voor het toepassen van de hedonische prijsanalyse zijn de transactieprijzen 
van bedrijfspanden. In dit onderzoek zijn alle bedrijventerreinen uit het jaar 2008 opgenomen, 
waarvan het Kadaster transactiegegevens heeft. Het Kadaster is een  zelfstandig bestuursorgaan 
(ZBO) dat gekenmerkt kan worden als leverancier van vastgoed- en geoinformatie in Nederland. De 
Kadasterwet, die ten dele is gebaseerd op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, vormt de wettelijke 
grondslag voor de activiteiten op de terreinen openbare registers, Basisregistratie Kadaster, 
Basisregistratie Topografie en geometrie. Werkzaamheden van het Kadaster zijn onder andere het 
registreren, beheren en ontsluiten van vastgoedinformatie, het in stand houden van een net van 
coördinaatpunten (Rijksdriehoeksmeting) en het verstrekken van informatie op basis van deze 
registraties (Kadaster, 2011).  
 

http://www.kadaster.nl/kadaster/wat_doen_we/rijksdriehoeksmeting.html
http://www.kadaster.nl/kadaster/wat_doen_we/rijksdriehoeksmeting.html
http://www.kadaster.nl/kadaster/wat_doen_we/informatie-verstrekken.html
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Het transactiebestand is voor de uitvoering van de hedonische prijsanalyse gekoppeld met de BAG-
gegevens die wederom zijn verkregen via het Kadaster. De BAG (Basisregistraties adressen en 
gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders 
van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de 
kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar 
via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens 
beschikbaar aan de diverse afnemers (Kadaster, 2011). De gegevens over bedrijventerreinen is 
verkregen van de Radboud Universiteit Nijmegen, zoals ook in het hoofdstuk onderzoeksopzet is 
beschreven.  
 
6.2.2 Bewerking (koppel)bestand en variabelen 
Het bestand van de RUN en het transactiebestand van het Kadaster was al gekoppeld om analyses te 
kunnen doen voor geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen (zie H5). Om 
analyses te kunnen doen aan de hand van de hedonische prijsanalyse is vervolgens een derde 
bestand gekoppeld aan deze bestanden, namelijk het BAG-bestand. Hierdoor werd het mogelijk om 
analyses te doen voor de 1806 bedrijventerreinen (bestand RUN) waarin de transactieprijzen en de 
pandkenmerken (BAG) zijn opgenomen. Er is op adresniveau gekoppeld . Dat betekent dat de 
transactieprijzen van panden zijn gekoppeld op basis van postcode, huisnummer en toevoeging. 
Sommige variabelen konden niet gekoppeld worden, omdat er gegevens ontbraken. Daarom zijn alle 
ontbrekende observaties die invloed hadden op een van de belangrijke variabelen, zoals postcodes 
of gebruiksoppervlakten gefilterd en verwijderd. Uiteindelijk is voor 9.087 bedrijfspanden met een 
transactieprijs een multiple regressieanalyse gedaan.  
 
Variabelen 
Uit studies naar de woningmarkt blijkt dat pandkenmerken in grote mate de huur- of koopprijzen 
bepalen. Ook is in empirische onderzoeken aangetoond dat de prijzen van woningen variëren met de 
kenmerken van de omgeving (Dekkers & Koomen, 2008; Visser & Dam, 2005). De oppervlakte van 
een pand heeft veel invloed op de waarde. In de praktijk is het vaak zo dat hoe groter het pand, hoe 
hoger de verkoopprijs is. Ook de leeftijd van een pand is van belang, omdat nieuwbouw in het 
algemeen meer waard is dan oudere panden. Oudere panden schrijven af in waarde en zijn meestal 
toe aan onderhoud. Hetzelfde geldt voor de leeftijd van bedrijventerreinen waarop een pand is 
gebouwd. Oudere bedrijventerreinen zullen eerder toe zijn aan onderhoud dan nieuwe 
bedrijventerreinen, waardoor het voor kopers van bedrijfspanden aantrekkelijker is om een 
bedrijfspand op een nieuw ontwikkeld terrein te kopen. Ook het gebruiksdoel heeft invloed op de 
waarde, omdat bijvoorbeeld een pand voor kantoorfunctie hoger wordt gewaardeerd dan een pand 
voor detailhandelsfunctie. Verder is de ligging van panden ook belangrijk,  omdat bedrijfspanden in 
sommige regio’s duurder zijn dan in andere regio’s. Bedrijfspanden in de Randstad zijn over het 
algemeen duurder dan bedrijfspanden in de periferie.   
In de praktijk is het vaak onmogelijk om in een regressieanalyse alle relevante kenmerken op te 
nemen. Helaas is in dit onderzoek de componenten van de bereikbaarheid van het bedrijfspand, 
zoals de ligging ten opzichte van de snelweg of station niet meegenomen in deze regressieanalyse, 
omdat daar geen gegevens over verkregen kon worden. Dat is voor de regressieanalyse wel een 
gemis te noemen, omdat bij de herstructurering van bedrijventerreinen vooral ook de 
bereikbaarheid wordt verbeterd. Volgens een onderzoek van de PBL (Renes e.a., 2009) leidt een 
betere bereikbaarheid namelijk tot kortere reisduur en waardestijging van de locatie.   
 

In het verkregen BAG-bestand staat informatie over de oppervlakte (in m²), de leeftijd en het 
gebruiksdoel (industriefunctie, kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie of overige) van de panden 
die gevestigd zijn op bedrijventerreinen. Aan deze gegevens is uit het transactiebestand de koopsom, 
de kaveloppervlakte en het jaar van transactie toegevoegd. Naast deze kenmerken is verder de 
ligging van het bedrijfspand in het land (Randstad, Intermediair, Periferie), de drie fasen vóór, tijdens 
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en na herstructurering (voorbereiding, uitvoering, afronding) en de leeftijd van het bedrijventerrein 
toegevoegd voor het uitvoeren van de regressieanalyse.  
 
In bijlage 7 wordt de beschrijvende statistiek van de verschillende variabelen uit de multiple 
regressieanalyse weergegeven. Uit de beschrijvende statistiek valt op te maken dat de gemiddelde 
prijs van een bedrijfspand ruim €566.000 euro is. De gemiddelde kaveloppervlakte bij transacties van 
bedrijfspanden bedroeg ruim 2000 m² en de gemiddelde gebruiksoppervlakte ruim 1000 m². Uit de 
figuur is verder op te maken dat de leeftijd van de bedrijfspanden voor ruim 21% van de gevallen 
dateert uit de periode 1980-1989 en voor ruim 32% uit de periode 1990-1999. Daarnaast is te 
concluderen dat de meeste transacties plaats hebben gevonden in de Randstad (42%) en in de 
Intermediaire zone (41%). In de periferie hebben de minste transacties plaats gevonden (16%).  
Opvallend is ook dat de perioden van de herstructureringsvariabele (voorbereiding, uitvoering, 
afronding) geen hoge gemiddelden hebben, omdat maar een klein deel van de bedrijventerreinen 
zijn geherstructureerd.  
 
6.2.3 Outliers, dummies en Logaritme 
De verschillen tussen de door de regressielijn voorspelde waarden en de ‘echte’ waarden (van de 
afhankelijke variabele) worden de residuen genoemd. De cases met de grootste residuen - en dus 
met de grootste afwijkingen - heten outliers. Outliers zijn vaak van invloed op de uiteindelijke 
regressievergelijking (De Vocht, 2006). Voor de uitvoering van deze multiple regressieanalyse zijn ook 
outliers gebruikt. Om de invloed van outliers op de multiple regressieanalyse te beperken zijn de 
volgende outliers verwijderd voor de verschillende variabelen: 

- Transactieprijzen: hoger dan € 10.000.000 en lager dan € 10.000 
- Kaveloppervlakte: groter dan 10.000 m² en kleiner dan 30 m²  
- Gebruiksoppervlakte: groter dan 10.000 m² en kleiner dan 20 m². Bij de gebruiksoppervlakte 

zijn verder ook alle observaties waar ‘9999’ in stond verwijderd, omdat wordt vermoed dat 
ze gebruikt waren als “missing values”.   

 
De variabelen in een multiple regressiemodel moeten gemeten zijn op interval- of ratioschaal. Het is 
echter ook toegestaan om als onafhankelijke variabele een dichtome variabele met de codes 0 en 1 
te gebruiken. Een dergelijke variabele wordt een dummy genoemd en geeft aan of een case een 
eigenschap wel (1) of niet (0) heeft. In dit onderzoek zijn voor alle variabelen dummies gebruikt 
behalve voor de variabelen gebruiksoppervlakte en de oppervlakte.  
 
Daarnaast is van de variabele koopsom een logaritme gemaakt (zie figuur 6.1).  
 

Figuur 6.1: Histogrammen voor de prijs(links) en de logaritme van de prijs (rechts) per bedrijfspand 

 
 

Bron: G.Arslan, 2011  
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De meeste hedonische prijsmodellen gebruiken een lineaire vorm. In de wetenschap bestaat er 
echter een langlopende discussie of de prijs, of de logaritme van de prijs gebruikt moet worden. De 
theorie geeft hier geen uitsluitsel over (De Graaff & Rietveld, 2006) . Daarom is bij de uitvoering van 
deze hedonische prijsanalyse gekeken naar zowel de vorm (figuur 6.1 links)  als de logaritme (figuur 
6.1 rechts) van de prijs. Uit de figuur is op te maken dat de grafiek links scheef is verdeeld. De rechter 
grafiek met de logaritme van de prijs is symmetrisch verdeeld en is voor een regressiebenadering 
juister om als afhankelijke variabele te gebruiken. 
 

§ 6.3 Resultaten van de regressieanalyses 
 
Nu de theorie van de hedonische prijsanalyse en de variabelen uit de multiple regressieanalyse zijn 
toegelicht, wordt in deze paragraaf de resultaten van de multiple regressieanalyse besproken.  
 
6.3.1 De multiple regressieanalyse 
Eerst wordt in deze subparagraaf de uitkomsten van de regressieanalyse weergegeven (zie figuur 6.2 
en 6.3). Daarna wordt toegelicht hoe deze uitkomsten geïnterpreteerd kunnen worden.   
 

Figuur 6.2: Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,857
a
 ,735 ,734 ,47394 

Predictors: (Constant), Jaren_80, j2004, Woonfunctie, Kantoorfunctie, Overige_functie, Winkelfunctie, j1995, Stadsgewest, j1996, 
periode_1980_1989, Afronding, j2003, j2002, j2009, Periode_voor_1960, LnGebruiksoppervlakte, j1997, Periferie, j2001, j1998, Uitvoering, 

Jaren_60, j2005, j1999, Periode_1960_1969, Voorbereiding, j2006, Jaren_70, Grootstedelijke_Agglomeratie, j2008, Periode_1970_1979, 
Randstad, j2000, j2007, LnOppervlakte, Periode_1990_1999, Voor_1960 

 
Figuur 6.3: Coëfficiënts 

Model 

Unstandardized Coëfficiënts Standardized coëfficiënts 
  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 7,954 ,044 
 

181,934 ,000 

Lnkaveloppervlakte ,517 ,007 ,625 71,605 ,000 

LnGebruiksoppervlakte ,232 ,007 ,261 31,197 ,000 

Kantoorfunctie ,124 ,022 ,031 5,593 ,000 

Winkelfunctie -,014 ,017 -,005 -,832 ,405 

Woonfunctie ,018 ,026 ,004 ,675 ,500 

Overige_functie ,030 ,061 ,003 ,486 ,627 

Leeftijd pand 
Periode_voor_1960 

-,486 ,028 -,116 -17,150 ,000 

Periode_1960_1969 -,400 ,024 -,131 -16,962 ,000 

Periode_1970_1979 -,317 ,020 -,137 -15,459 ,000 

periode_1980_1989 -,221 ,020 -,098 -11,003 ,000 

Periode_1990_1999 -,125 ,018 -,064 -6,900 ,000 

Jaar van transactie j1995 -,714 ,036 -,139 -19,900 ,000 

j1996 -,576 ,033 -,132 -17,645 ,000 

j1997 -,541 ,032 -,131 -17,086 ,000 

j1998 -,421 ,031 -,106 -13,585 ,000 

j1999 -,342 ,030 -,090 -11,322 ,000 

j2000 -,231 ,029 -,064 -7,878 ,000 

j2001 -,168 ,030 -,045 -5,629 ,000 
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j2002 -,124 ,030 -,033 -4,166 ,000 

j2003 -,124 ,030 -,032 -4,112 ,000 

j2004 -,094 ,029 -,026 -3,253 ,001 

j2005 -,068 ,029 -,019 -2,352 ,019 

j2006 -,020 ,028 -,006 -,707 ,479 

j2007 ,052 ,027 ,016 1,903 ,057 

j2008 ,089 ,028 ,026 3,209 ,001 

j2009 ,021 ,030 ,005 ,673 ,501 

Voorbereiding -,089 ,014 -,039 -6,513 ,000 

Uitvoering -,015 ,017 -,005 -,913 ,361 

Afronding -,038 ,022 -,010 -1,738 ,082 

Periferie -,413 ,015 -,166 -27,773 ,000 

Randstad ,325 ,012 ,175 26,604 ,000 

Grootstedelijke Agglom. ,145 ,012 ,077 11,872 ,000 

Stadsgewest ,121 ,015 ,050 8,140 ,000 

Leeftijd terrein Voor_1960 -,091 ,023 -,047 -4,035 ,000 

Jaren_60 -,115 ,024 -,050 -4,811 ,000 

Jaren_70 -,075 ,023 -,032 -3,279 ,001 

Jaren_80 -,009 ,022 -,004 -,398 ,691 

a. Dependent Variable: LnKoopsom 

 
6.3.2 Interpretatie toetsuitkomsten  
In totaal zijn er 9.087 transacties meegenomen in de regressieanalyse. De determinatiecoëfficiënt R 
square (zie figuur 6.2) geeft aan dat ruim 73% van de variantie van de afhankelijke variabele 
(transactieprijs) wordt verklaard door de onafhankelijke variabelen. Voor een overgrote deel van de 
transacties van bedrijfspanden waarvoor een multiple regressieanalyse is gedaan kan dus de prijs 
verklaard worden aan de hand van de onafhankelijke variabelen.  
 
De laatste kolom in figuur 6.3 (sig.) staat voor de kans dat een coëfficiënt nul is. Als deze kans lager is 
dan 5 procent (0.05) wordt gesproken over een significant effect (dus: statistisch significant 
verschillend van nul). De meeste coëfficiënten uit de figuur zijn significant. Verder is in de eerste 
kolom de ‘B’ de Beta die gebruikt wordt om het relatieve belang van de verschillende onafhankelijke 
variabelen te bepalen (De Vocht, 2006).  
 
Uit de figuur is op te maken dat de kaveloppervlakte en gebruiksoppervlakte beiden een sterke 
invloed hebben op de transactieprijs, respectievelijk 0.517 en 0.232. Ze verklaren dus voor een grote 
deel de transactieprijs. Ook valt op dat de prijs van industrieel bedrijfspand gecombineerd met een 
kantoorfunctie hoger ligt dan de andere gebruiksdoelen. De Beta regressiecoëfficiënt voor deze 
variabele is 0.124. Dus de transactieprijs van bedrijfspanden met kantoorfunctie ligt 12% hoger dan 
andere bedrijfspanden. Voor de leeftijd van panden is de referentiecategorie de periode 2000-2010. 
De referentiecategorie wordt niet opgenomen in de multiple regressieanalyse. Uit de figuur valt op 
te maken dat hoe ouder het pand, hoe lager de transactieprijs is. 
 
De belangrijkste toetsresultaten is de meting van het effect van herstructurering op de prijzen van 
bedrijfsvastgoed. Uit de multiple regressieanalyse is af te leiden, dat de transactieprijzen van 
bedrijfspanden op  geherstructureerde bedrijventerreinen significant lager zijn in de periode vóór de 
herstructurering (zie figuur 6.3 variabele ‘voorbereiding’), dan bedrijfspanden op niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen. In de periode tijdens de uitvoering van herstructurering 
verschillen de prijzen voor bedrijfspanden op geherstructureerde bedrijventerreinen niet-significant 
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van bedrijfspanden op niet-geherstructureerde bedrijventerreinen (zie figuur 6.3, variabele 
‘uitvoering’). Tijdens de uitvoering van herstructurering is er dus een inhaalslag te zien in de prijzen 
van bedrijfspanden. De transactieprijzen voor bedrijfspanden op geherstructureerde 
bedrijventerreinen liggen dan weer op vergelijkbare niveau als bedrijfspanden op niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen. De transactieprijzen in de periode afronding van 
herstructurering verschillen weer niet significant. Dat is normaliter niet de verwachting, maar dat 
komt mede doordat de meeste herstructureringsprojecten zijn begonnen in 2008 en daarna. 
Hierdoor kan de figuur voor de periode afronding van herstructurering een vertekend beeld geven. 
 
Voor de onafhankelijke variabele ‘ligging in het land’ wordt de Intermediaire zone gebruikt als 
referentiecategorie.  Uit de figuur valt op te maken dat de prijzen van bedrijfspanden in de periferie 
significant  ruim 41% lager zijn dan de prijzen in de Intermediaire zone. Daarnaast liggen de prijzen 
van bedrijfspanden in de Randstad significant ruim 32% hoger dan bedrijfspanden in de 
Intermediaire zone. Vermeld moet worden dat hier geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen.  
 
Als laatste valt uit de figuur op te maken dat alle terreinen significant verschillen van de terreinen uit 
de jaren ’90 en jonger (is referentiecategorie) behalve de terreinen uit de jaren ’80. Dit versterkt de 
verklaring van Olden (2010) dat de terreinen uit de jaren 1950-1980 vergelijkbaar zijn. De terreinen 
die na deze periode zijn ontwikkeld verschillen van deze terreinen.  
 
Helaas valt er niks te zeggen over de verschillende typen herstructureringen die plaats hebben 
gevonden op de geherstructureerde bedrijventerreinen. Er zijn maar 147 bedrijventerreinen van de 
1806 bedrijventerreinen geherstructureerd en daarnaast is met de BAG-koppeling daarover weinig te 
zeggen aan de hand van de multiple regressieanalyse. Ook is niets te zeggen over de typen 
bedrijventerreinen, omdat bij het enquêteren van gemeenten de RUN daar niet naar heeft gevraagd.  
 

§ 6.4 Samenvatting 
 
Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk was het verklaren van het effect van herstructurering op de 
prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. In de multiple regressieanalyse is voor 
de verschillende perioden van herstructurering de variabelen ‘voorbereiding’, ‘uitvoering’ en 
‘afronding’ gebruikt (zie figuur 6.3 en bijlage 7). Aan de hand van de resultaten is te verklaren dat de 
geherstructureerde bedrijventerreinen een inhaalslag maken in de vastgoedprijzen, in de periode 
tijdens de herstructurering ten opzichte van de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Het 
verschil in prijzen tussen de geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen wordt 
in de periode van herstructurering geminimaliseerd. Helaas is er voor de periode na de 
herstructurering niet aan te geven of de geherstructureerde bedrijventerreinen hogere prijzen 
hebben dan niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Dit komt doordat de meeste 
herstructureringsprojecten hebben plaatsgevonden in of na het jaar 2008, waardoor het ná-effect 
van herstructurering op de vastgoedprijzen niet goed gemeten kan worden.  
 
Naast deze resultaten, is verklaard dat de kavel- en gebruiksoppervlakte voor een groot deel de 
transactieprijs van een bedrijfspand verklaren. Verder hebben bedrijfspanden met een 
kantoorfunctie hogere vastgoedprijzen dan bedrijfspanden met andere gebruiksdoelen. Voor de 
invloed van de regio, is (zoals verwacht) verklaard dat de vastgoedprijzen voor bedrijfspanden in de 
periferie het laagst , en in de Randstad het hoogst zijn.  
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H7: Conclusies, discussies en aanbevelingen 
 
Dit laatste hoofdstuk beantwoordt de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek. Het onderzoek 
heeft als belangrijkste doel om het effect van herstructurering op de dynamiek in transacties en de 
vastgoedprijzen op bedrijventerreinen weer te geven.  
 
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden is allereerst een empirische toets gedaan, waarin 
op basis van beschrijvende statistiek 10 geherstructureerde en 17 niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen met elkaar zijn vergeleken. De veronderstelling was dat geherstructureerde 
bedrijventerreinen een betere dynamiek in transacties en hogere vastgoedprijzen zouden hebben, 
dan de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. Omdat er met de empirische toets geen harde 
uitspraken gedaan kon worden, is hiernaast een multiple regressieanalyse gedaan. Met de multiple 
regressieanalyse konden er wel harde uitspraken gedaan worden over het effect van 
herstructurering. Daarnaast gaf de analyse resultaten over welke pand- en omgevingskenmerken 
invloed hebben op de transactieprijzen van bedrijfspanden op de bedrijventerreinenmarkt.  
 
Aan de hand van de resultaten uit de empirische toets en de multiple regressieanalyse wordt in dit 
hoofdstuk uiteindelijk een terugkoppeling gedaan naar het theoretisch kader van het onderzoek. Er 
wordt geprobeerd een antwoord te geven op de effectiviteit van de overheidsinterventie 
(markstimulering door herstructurering) die op de bedrijventerreinenmarkt is ingezet. Het hoofdstuk 
sluit af met discussiepunten en aanbevelingen voor vervolgonderzoeken.  
 

§ 7.1: Conclusies  
 
In deze paragraaf worden de conclusies van dit onderzoek besproken. Op basis van deze conclusies 
wordt een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: 
 

Hoe heeft herstructurering de prijsontwikkeling van bedrijventerreinen beïnvloed? Heeft 
herstructurering geleid tot meer transacties (dynamischer markt) en hogere vastgoedprijzen?  

 
Hieronder worden de resultaten van de empirische toets en de multiple regressieanalyse 
weergegeven.  
 
7.1.1 Vergelijking van de dynamiek in transacties  
Van de 10 geherstructureerde en 17 niet-geherstructureerde bedrijventerreinen , is een analyse 
gemaakt van de dynamiek in transacties en prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed voor de periode 
1995-2010. Hoewel de tweede groep bedrijventerreinen logischerwijs niet zijn geherstructureerd, is 
voor een goede vergelijking dezelfde methode gehanteerd als bij de geherstructureerde 
bedrijventerreinen. Om de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed te 
analyseren zijn er drie perioden gebruikt, namelijk: voor, tijdens en na de herstructurering. 
In eerste instantie was het de bedoeling om ook 10 niet-geherstructureerde bedrijventerreinen te 
selecteren die binnen dezelfde gemeente lagen als het geherstructureerde bedrijventerrein. Doordat 
er weinig bedrijventerreinen waren met voldoende aantal transacties (criteria minimaal 50) binnen 
dezelfde gemeenten, is er uit noodzaak bedrijventerreinen geselecteerd uit het Corop-gebied. 
Uiteindelijk is het aantal uitgekomen op 17 bedrijventerreinen die een mix is van bedrijventerreinen 
uit dezelfde gemeenten en uit Corop-gebieden (zie H5, tabel 5.9). 
 
Voor de geherstructureerde bedrijventerreinen kan gezegd worden, dat de meeste transacties in het 
jaar 2000 en in de periode 2005 tot en met 2007 zijn gedaan. In en na het jaar 2008 zijn er, 
waarschijnlijk als gevolg van de crisis op de vastgoedmarkt, beduidend minder transacties gedaan 
dan de jaren daarvoor. Dit is met name het geval in het jaar 2009. 
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Bij de geherstructureerde bedrijventerreinen neemt de dynamiek in transacties in de periode tijdens 
en na de herstructurering toe, terwijl dat bij de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen in de 
periode na de herstructurering afneemt. Daarnaast is het opvallend dat de gemiddelde transacties op 
de geherstructureerde bedrijventerreinen in de drie perioden van herstructurering beduidend hoger 
liggen dan op de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen (zie H5, figuur 5.24).  
 
Dit viel ook op tijdens het selecteren van geherstructureerde en niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen. De geherstructureerde bedrijventerreinen hebben het grootste aantal 
transacties in de desbetreffende gemeente, of zitten vaak in de top drie. Daarentegen hadden de 
niet-geherstructureerde bedrijventerreinen vaak erg weinig transacties, waardoor (zoals eerder 
vermeld) bedrijventerreinen geselecteerd moesten worden uit het Corop-gebied. Op basis van deze 
gegevens valt te vermelden dat de herstructurering een positief effect heeft op de dynamiek in 
transacties.  
 
7.1.2 Vergelijking van de prijsontwikkeling  
Bij de vergelijking van de prijsontwikkeling vertoonden beide groepen bedrijventerreinen 
vergelijkbare resultaten in de drie perioden van herstructurering. Bij beide groepen 
bedrijventerreinen was een toename te zien in de prijzen in de drie perioden van herstructurering.  
Bij de berekening van het totale gemiddelde van alle bedrijventerreinen voor beide groepen, viel het 
op dat de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen in elke periode van de herstructurering hogere 
prijzen per vierkante meter hebben dan de geherstructureerde bedrijventerreinen. Wel moet 
vermeld worden dat bij de groep geherstructureerde bedrijventerreinen vooral in de periode na de 
herstructurering  een groei is te zien van 18.4%, terwijl dat bij de niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen slechts 6.7% is (zie H5, figuur 5.27). Dit is berekend, en is niet direct af te leiden 
uit de figuur.  
 
Op basis van deze gegevens kan niet direct geconcludeerd worden dat herstructurering effect heeft 
gehad op de prijsontwikkeling van bedrijventerreinen, omdat beide groepen bedrijventerreinen een 
positieve prijsontwikkeling laten zien. Wel is in de lijndiagrammen in hoofdstuk 5 (figuur 5.15, 5.16, 
5.28, 5.29 en 5.30) duidelijk te zien dat de prijzen op geherstructureerde bedrijventerreinen in de 
periode tijdens de herstructurering pieken. Echter is dit vaak niet van lange duur. Het lijkt er dus op 
dat de herstructurering vaak van korte duur, waarna de prijzen gelijk trekken met andere 
bedrijventerreinen.  
Verder is het opvallend dat de prijsontwikkeling bij de geherstructureerde bedrijventerreinen in de 
periode na herstructurering sterker toeneemt, dan de niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. 
Bij de empirische toets kan er dus voorzichtig vanuit gegaan worden, dat het prijsverschil tussen 
geherstructureerde en niet-geherstructureerde wordt verkleind. Om daar harde uitspraken over te 
kunnen doen is er een multiple regressieanalyse gedaan (zie verderop). Tot slot kan bij de 
prijsontwikkeling van geherstructureerde en niet-geherstructureerde vermeld worden, dat de prijzen 
per regio (Randstad, Intermediaire zone, periferie) verschillen. Hoe sterk de invloed van de regio is 
op de prijzen, kan ook met de multiple regressieanalyse aangetoond worden (zie verderop).    
 
7.1.3 Resultaten van de multiple regressieanalyse 
Met behulp van de BAG-gegevens waarover het Kadaster beschikt is er op basis van de theorie van 
de hedonische prijsanalyse een multiple regressieanalyse gedaan voor de bedrijventerreinenmarkt.  
Hiermee is bepaald wat voor effect herstructurering effect heeft op de transactieprijzen. Daarnaast is 
er bepaald wat voor invloed pand- en omgevingskenmerken invloed hebben op de transactieprijzen 
van bedrijfspanden op de bedrijventerreinenmarkt.   
 
Bij de vergelijking van de prijzen van bedrijfspanden op geherstructureerde en niet-
geherstructureerde bedrijventerreinen komt uit de multiple regressieanalyse naar voren, dat de 
prijzen op geherstructureerde bedrijventerreinen in de periode voor de herstructurering significant 
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lager zijn dan bedrijfspanden op niet-geherstructureerde bedrijventerreinen. In de periode tijdens de 
herstructurering komt daar verandering in. De prijzen van bedrijfspanden op beide groepen 
bedrijventerreinen verschillen in deze periode niet-significant van elkaar. Dit duidt erop dat tijdens 
de herstructurering een inhaalslag is te zien in prijzen van bedrijfspanden.  
De prijzen verschillen in de periode na herstructurering weer niet significant van elkaar voor beide 
groepen bedrijventerreinen. Dat is normaliter niet de verwachting, omdat er verondersteld zou 
kunnen worden dat de prijzen op geherstructureerde bedrijventerreinen juist hoger moeten liggen 
door de herstructurering. Echter moet vermeld worden dat de meeste herstructureringsprojecten uit 
het gebruikte databestand van de RUN pas in 2008 en daarna van start zijn gegaan. Hierdoor kan het 
resultaat van de multiple regressieanalyse voor de periode na de herstructurering een vertekend 
beeld geven.   
 
Naast de effecten van herstructurering voor de prijzen van bedrijfspanden, kwam uit de multiple 
regressieanalyse naar voren dat de kaveloppervlakte en gebruiksoppervlakte sterk invloed hebben 
op de transactieprijs, respectievelijk 0.517 en 0.232. Deze variabelen bepalen dus voor een groot 
deel de transactieprijs van bedrijfspanden. Daarnaast liggen de prijzen voor bedrijfspanden 
gecombineerd met een kantoorfunctie met ruim 12% hoger dan bedrijfspanden met andere 
gebruiksdoelen, en valt er te concluderen dat oude bedrijfspanden lagere transactieprijzen hebben 
dan jonge bedrijfspanden.  
 
Bij de resultaten van de empirische toets viel het al op dat de regio van invloed kon zijn op de prijzen 
van bedrijfspanden. De multiple regressieanalyse verklaart uiteraard dat de regio een belangrijke rol 
vervult in de prijzen. De prijzen van bedrijfspanden in de periferie liggen namelijk ruim 41% lager dan 
bedrijfspanden in de Intermediaire zone. Daarnaast liggen de prijzen van bedrijfspanden in de 
Randstad ruim 32% hoger dan bedrijfspanden in de Intermediaire zone. Bij deze toetsresultaten is 
geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfspanden op geherstructureerde en niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen.  
 
Samengevat kan voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag geconcludeerd worden 
dat herstructurering zeker effect heeft gehad op de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling 
van bedrijfsvastgoed. De herstructurering zorgt voor een stijging in het aantal transacties en hogere 
prijzen van bedrijfspanden. Dankzij herstructurering ontstaat er een positievere prijsontwikkeling op 
de verouderde bedrijventerreinen, waardoor het verschil in prijzen van bedrijfspanden op 
geherstructureerde en niet-geherstructureerde bedrijventerreinen wordt geminimaliseerd of zelfs 
wel verdwijnt. Wel moet vermeld worden dat het effect van herstructurering op de prijzen 
(waarschijnlijk) niet van lange duur is.   
 

§ 7.2: Discussies  
 
In het theoretisch kader van dit onderzoek is uiteengezet op welke manieren overheden kunnen 
interveniëren op (economische) markten. Er zijn drie overheidsinterventies onderscheiden, namelijk: 
marktstimulering, marktregulering en marktstructurering. Voor de bedrijventerreinenmarkt wordt 
herstructurering gezien als een middel om de problemen op deze markt op te lossen. Zoals in het 
theoretisch hoofdstuk al is vermeld, is herstructurering een vorm van marktstimulering. De overheid 
verleent subsidies aan gemeenten voor herstructureringsprojecten en stimuleert daarmee de 
bedrijventerreinenmarkt. In deze paragraaf wordt eerst de effectiviteit  en daarna de implementatie 
van overheidsinterventies ter discussie gesteld.  
 
7.2.1 Effectiviteit van overheidsinterventies 
Om de problemen op de bedrijventerreinenmarkt op te lossen heeft de overheid tot nu toe gebruik 
gemaakt van verschillende overheidsinterventies. Herstructurering is een vorm van marktstimulering, 
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en schaarste creëren en het beheren van bedrijventerreinen zijn vormen van marktregulering. Toch 
lijkt het niet echt gelukt te zijn om de vicieuze cirkel (zie H2, figuur 2.9) op de 
bedrijventerreinenmarkt  te doorbreken, omdat de veroudering doorzet en plannen zijn voor 
meerdere herstructureringsprojecten. 
 
Op de vraag of markstimulering van de bedrijventerreinenmarkt door middel van herstructurering 
effectief genoeg is, kan geen eenduidig antwoord worden gegeven aan de hand van dit onderzoek. 
Dit onderzoek behandelt namelijk niet alle beoogde effecten van herstructurering. Wel is het 
opvallend hoe weinig onderzoek er tot op heden is gedaan naar kwantitatieve gegevens over de 
effecten van herstructurering, en dan met name het financiële aspect. Een reden hiervoor kan zijn 
dat het voor gemeenten erg lastig is om de effecten van herstructurering te meten, omdat de 
herstructureringsprojecten een lange doorlooptijd hebben (Van der Mark e.a., 2004). Dat het meten 
van de effecten van herstructurering niet eenvoudig is, is tijdens de uitvoering van dit onderzoek 
ervaren. Daarom moet de wetenschap en de praktijk open staan voor nieuwe suggesties om de 
problemen op de bedrijventerreinenmarkt te verhelpen.  Het inzetten van marktstimulering door 
herstructurering te stimuleren is echter wel een begrijpelijke keuze. Er zijn veel bedrijventerreinen 
geherstructureerd, waar de infrastructuur en de openbare ruimte is verbeterd. Hierdoor is de 
representativiteit van vele bedrijventerreinen verbeterd. In die zin kan er dus niet ontkend worden 
dat marktstimulering niet effectief is geweest. Toch kan het altijd beter, en kan de vraag gesteld 
worden of er geen ‘nieuwe’ overheidsinterventies geprobeerd moeten worden. Het type 
overheidsinterventie waar tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt, is marktstructurering.  
 
Bij deze vorm van overheidsinterventie worden de eigendomsrechten van private partijen in een 
privaatrechtelijke structuur gezet. Door deze structuur kunnen private partijen vrijer met elkaar 
handelen, waardoor meer bewegingsruimte ontstaat op de markt. Met de privaatrechtelijke 
structuur wordt bijvoorbeeld burenrechten, verplichte lidmaatschappen voor beheer van terreinen, 
voorwaarden aan erfpacht en huurovereenkomsten bedoeld om bedrijventerreinen beter te laten 
functioneren (Needham, 2005). De eigendomsrechten zouden in die mate opgesteld kunnen worden 
dat de vervuiler of veroorzaker van het verouderingsproblematiek op bedrijventerreinen ervoor 
moeten betalen. Dit onderzoek vraagt daarom, net zoals Buitelaar (2003) en Van der Krabben & 
Dinteren (2009), meer aandacht voor marktstructurering, waarbij de eigendomsrechten in een 
privaatrechtelijke structuur gezet moeten worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 
ervaringen elders in het buitenland. Het overwegen en gebruiken van marktstructurering hoeft 
tevens niet te betekenen dat de andere overheidsinterventies links gelaten moeten worden. Het is 
echter wel verstandig om kennis te nemen van de mogelijkheden van marktstructurering, omdat er 
op de lange termijn wel eens gebruik van gemaakt zal moeten worden.  
 
In tegenstelling tot marktregulering en marktstimulering zorgt marktstructurering in feite voor meer 
verantwoordelijkheid bij private partijen. Zoals in het theoretisch hoofdstuk al eerder is vermeld, 
pleit de overheid tegenwoordig voor meer verantwoordelijkheid van de private marktpartijen.  
De herstructureringsopgave is op dit moment vooral gericht op het revitaliseren van de openbare 
ruimte, waardoor nauwelijks aandacht wordt gevestigd op waardevermeerdering (Olden, 2010). 
Door gebruik te maken van marktstructurering, krijgen de private partijen meer 
verantwoordelijkheid, zodat er meer aandacht gevestigd kan worden op waardevermeerdering van 
vastgoed. De private partijen (ontwikkelaars) zouden dan wellicht ook sneller geneigd zijn om te 
investeren op verouderde bedrijventerreinen, omdat ze uitgaan van de commerciële potenties van 
zulke locaties. Het in leven roepen van marktstructurering kan dus vernieuwend zijn en uitkomst 
bieden. De effecten van herstructurering zouden dan, vooral in kwantificeerbare gegevens, wellicht 
beter onderzocht kunnen worden. Wel moet uiteraard voor de implementatie ervan veel 
voorbereidend werk en onderzoek plaatsvinden.  
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7.2.2 Implementatie van overheidsinterventies 
Naast de effectiviteit van de overheidsinterventies, wordt in dit onderzoek aandacht gevraagd voor 
de juiste implementatie ervan. In het geval van marktstimulering is het van uitermate belang dat 
vooraf onderzocht wordt, welke bedrijventerreinen daadwerkelijk in aanmerking komen voor 
herstructurering en de te verstrekken subsidies. Voordat de herstructureringsprojecten worden 
gesubsidieerd moet voldoende informatie verschaft worden over de problemen op de 
desbetreffende bedrijventerreinen. Aan de hand daarvan moeten de maximaal behaalbare effecten 
in kaart gebracht worden. Hiermee wordt dus bedoeld dat er prioriteiten gesteld moeten worden 
aan de bedrijventerreinen die ook daadwerkelijk toe zijn aan herstructurering. Wanneer er geen 
prioriteiten worden gesteld, blijft onderzoek naar de gerealiseerde effecten uit, of is er geen 
voldoende informatie om onderzoek te doen naar de beoogde effecten. Er heerst dan al snel 
tevredenheid over herstructurering, door te wijzen naar de verbeterde representativiteit, openbare 
ruimte en infrastructuur. Terwijl deze punten nog maar een deel zijn van de beoogde effecten van 
herstructurering.    
 
Door bovengenoemde redenen zou de discussie gestart kunnen worden of herstructurering alleen 
maar in het teken staat van de representativiteit van bedrijventerreinen, of ook voor de stijging van 
grond- en vastgoedprijzen en andere beoogde effecten. Om daar een begin mee te kunnen maken, is 
het verstandig te onderzoeken hoe de beslissing wordt genomen om bedrijventerreinen te 
selecteren die geherstructureerd gaan worden. Wordt de beslissing voor herstructurering genomen 
door alleen maar te fietsen door bedrijventerreinen, en door natte vingerwerk? Of wordt de 
beslissing genomen omdat er geld is bij de overheid dat binnen gehaald moet worden? Als de 
beslissing wordt genomen op basis van de laatst genoemde punten, is het niet verbazingwekkend dat 
weinig onderzoek wordt gedaan naar de effecten van herstructurering.  
 
Daarom wordt in dit onderzoek benadrukt dat er prioriteiten gesteld moeten worden, en dat de 
beschikbare subsidies voor herstructurering van bedrijventerreinen gebruikt moeten worden op 
plekken waar dat ook noodzakelijk is. Daarmee wordt indirect bedoeld, dat de evaluatie van 
herstructurering al begint bij het selecteren van bedrijventerreinen die geherstructureerd moeten 
worden.  Het transparant maken van de keuzes, beslissingen en feitelijke cijfers zal de problemen op 
de bedrijventerreinenmarkt veel transparanter maken. Dit onderzoek pleit, net als Krabben & 
Dinteren (2009), ervoor om de effectiviteit van overheidsinterventies met ex-ante evaluaties te 
beoordelen. Daarmee kan voorkomen worden dat fouten in de toekomst herhaald worden.   
 

§ 7.3: Aanbevelingen en reflectie op onderzoek 
 
Tijdens het proces van onderzoeken ontstaan er naast het trekken van conclusies ook aanbevelingen 
in het hoofd van de onderzoeker voor vervolgonderzoeken. Hieronder wordt nog kort enkele 
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoeken, en wordt er een korte zelfreflectie gegeven.    
 
7.3.1 Aanbevelingen  
De meeste herstructureringsprojecten uit het bestand waar gebruik van is gemaakt, vonden plaats in 
het jaar 2008 of daarna. Daarom is het in dit onderzoek lastig geweest om bedrijventerreinen te 
selecteren, waarmee het effect van herstructurering op de vastgoedprijzen gemeten kon worden 
voor de perioden voor, tijdens en na herstructurering.  
Het was met name moeilijk om het effect te meten in de periode na de herstructurering, zoals ook 
blijkt uit de multiple regressieanalyse. Hetzelfde onderzoek zou daarom in de toekomst nogmaals 
uitgevoerd kunnen worden, om meer te kunnen zeggen over het effect van herstructurering ná de 
uitvoering.    
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Daarnaast kan dezelfde multiple regressieanalyse op basis van meerdere variabelen in 
vervolgonderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden van variabelen zijn: hoeveelheid 
groen, aandeel grote bedrijven, afstand van bedrijfspand tot snelweg/station, aantal werknemers op 
bedrijventerrein etc. Hoe meer variabelen in dergelijke multiple regressieanalyses worden gebruikt, 
des te meer resultaten er verkregen kunnen worden over de invloed van verschillende pand- en 
omgevingskenmerken op de transactieprijzen van bedrijfspanden.  
 
Daarnaast moet vermeld worden dat in dit onderzoek in eerste instantie uitgegaan werd  
van de term ‘waardeontwikkeling’ van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. Dit is tijdens het 
proces van onderzoek veranderd in prijsontwikkeling, omdat er voor het meten van de 
waardeontwikkeling van bedrijfspanden de transactieprijzen per jaar bekend moeten zijn.  
Helaas was dit niet het geval bij de transacties uit het Kadasterbestand. Daarom moet voor het 
meten van de waardeontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen, de WOZ-waarden van 
bedrijfspanden gebruikt worden. Hierdoor is het mogelijk om van hetzelfde bedrijfspand per jaar de 
prijzen in een grote tijdspanne (bijv. 15-20 jaar) te zetten. De waardeontwikkeling van bedrijfspanden 
en het effect van herstructurering zou hiermee beter in kaart gebracht kunnen worden.  
 
In dit onderzoek zijn er voor de empirische toets bedrijventerreinen geselecteerd die in zijn geheel 
zijn geherstructureerd. Toch zijn er genoeg voorbeelden van bedrijventerreinen, waar een deel van 
het bedrijventerrein wordt geherstructureerd. Een manier om het effect van herstructurering op de 
vastgoedprijzen te onderzoeken zou kunnen zijn, om delen van bedrijventerreinen met elkaar te 
vergelijken. De delen die geherstructureerd zijn, zouden vergeleken kunnen worden met delen waar 
geen herstructurering heeft plaatsgevonden.   
 
Het is in dit onderzoek (door tijdgebrek) helaas niet mogelijk geweest om de eigenaren op de 
geherstructureerde bedrijventerreinen en de gemeenten te interviewen over de effecten van 
herstructurering. Houden kopers/verkopers rekening met herstructurering, aangezien de dynamiek 
in transacties toeneemt op de onderzochte bedrijventerreinen? Wordt er meer of minder 
grond/eigendom tijdens de herstructurering? Een onderzoek op basis van eigenaren zou dus zeker 
meer inzichten kunnen geven over de effecten van herstructurering.  
 
7.3.2 Reflectie 
De uitvoering van dit onderzoek heeft gezorgd voor nieuwe inzichten en feitelijke cijfers over het 
effect van herstructurering. Zoals bij elke onderzoek zijn er helaas ook bij dit onderzoek beperkingen 
aan te geven die het proces hebben beïnvloed. Een van die beperkingen was het beperkt aantal 
transacties op bedrijventerreinen, waardoor de selectie van bedrijventerreinen werd bemoeilijkt. Het 
was daardoor helaas niet mogelijk om zoveel mogelijk bedrijventerreinen uit dezelfde gemeenten te 
vergelijken (geherstructureerd vs. niet-geherstructureerd). Voor het eerste (empirische) deel van het 
onderzoek was het meten van het effect van herstructurering daardoor niet altijd even makkelijk. 
Ook was het, eveneens door het beperkt aantal transacties, niet mogelijk om de selectie zodanig 
vorm te geven zodat homogene groepen bedrijventerreinen vergeleken konden worden (denk hierbij 
aan leeftijd van bedrijventerreinen, periode van herstructurering, omvang van het terrein, ligging in 
de gemeente etc.).  
 
Afsluitend moet vermeld worden dat tijdens de uitvoering van dit onderzoek is ervaren hoe lastig het 
is om de (gerealiseerde) effecten van herstructurering te meten. Bij het meten van het effect van 
herstructurering moet (zoals eerder vermeld) met heel veel aspecten rekening gehouden worden. 
Het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek om de effecten van herstructurering te meten, schat ik 
hierbij zelfs lastiger in dan een kwalitatief onderzoek. Een combinatie van beide soorten 
onderzoeken zou wellicht de beste resultaten kunnen weergeven over het effect van 
herstructurering. Daarnaast is met dit onderzoek aangetoond dat er nog veel vragen beantwoord zijn 
over het effect van herstructurering waar onderzoek naar gedaan zou moeten worden.    
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Bijlage 1A: De geselecteerde geherstructureerde bedrijventerreinen 
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Bijlage 1B: De geselecteerde niet-geherstructureerde 
bedrijventerreinen 
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Bijlage 2 
 
Figuur: Basisbestand OV20 Bedrijfsmatig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron: Website Kadaster, 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

De OV20 bevat bedrijfsmatige transacties. De data wordt standaard iedere maand aangeleverd 

door T-systems nadat alle bewaringen de volledige maand hebben gefiatteerd en de gegevens 

zijn opgenomen in de overboekingendatabase. 

 

Selectiecriteria 

Een transactie is "bedrijfsmatig" als deze aan een aantal voorwaarden voldoet:  

 Het is een akte van koop/verkoop, veiling, vestiging van erfpacht, vestiging van opstal 
of vestiging van erfpacht/opstal (mutatiesoort van het stuk = 001, 007, 008, 021, 022, 
023)  

 Indien de mutatie soort van de transactie 001, 021, 022 of 023 is, moet de overdracht 
koopsom groter zijn dan of gelijk zijn aan EUR 25.000,-.  

 In de overdracht wordt geen perceel overgedragen met een agrarisch karakter (dwz 
boerderij (cultuurcode = 14), akkerbouw (cultuurcode = 62), grasland (cultuurcode 
=63), tuinbouw onder glas (cultuurcode = 64), tuinbouw in de open grond (cultuurcode 
=65), boomgaarden (cultuurcode =66), bloembollengrond (cultuurcode =67) of 
boomkwekerijen/kerstdennenkultuur (cultuurcode =68)).  

Indien bovenstaande selectie criteria voldoen en één van de verkrijgers van de overdracht is 
een NNP, dan kan de overdracht worden aangemerkt als bedrijfsmatig. Is dit niet het geval (alle 
verkrijgers zijn NP), dan kan de overdracht alleen als bedrijfmatig worden aangemerkt indien 
naast de bovenstaande criteria ook nog één van de volgende criteria voldoet:  

 In de overdracht worden meer dan 5 percelen overgedragen met cultuurcode 
eengezinswonen (11), meergezinswonen (12), wonen met bedrijvigheid (31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39), recreatie (15) of verblijfsrecreatie (53), met elk een geldig adres (PTT-K 
>= 1000AA en <= 9999ZZ en huisnummer gevuld).  
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Bijlage 3: Cultuurcodes bij Kadaster 
 
 
0 Initieel      55 Parken – plantsoenen 
11 Wonen      56 * Bos met recreatieve hoofdfunctie 
12 Wonen (appartement)    57 Erf - tuin 
13 *  Bijzondere woonvormen   59 * Overige recreatie 
14 Wonen (agrarisch)    61 Terrein (natuur) 
15 *  Recreatie (tweede woning)   62 Terrein (akkerbouw) 
16 * Woonwagenkampen    63 Terrein (grasland) 
17 * Woonbotenhavens    64 Bedrijvigheid (kas) 
18 Berging - stalling (garage-schuur)  65 * Tuinbouw in de open grond 
19 * Overige woonvormen    66 Terrein (teelt - kweek) 
21 Bedrijvigheid (kantoor)    67 * Bloembollengrond 
22 Bedrijvigheid (industrie)   68 * Boomkwekerijen en kerstdennenc. 
23 Bedrijvigheid (nutsvoorziening)   71 * Gezondheid 
24 * Laboratoria activiteit (controle,    72 Gezondheid 
meten onderzoek)     73 * Dagverblijven 
25 Terrein (industrie)    74 Onderwijs 
26 * Opslag      75 *  Culturele activiteit 
27 Bedrijvigheid (detailhandel)   76 Cultuur 
28 Bedrijvigheid (horeca)    77 Godsdienst 
29 Bedrijvigheid (agrarisch)   78 Politie - brandweer 
31 * Wonen met kantoorbedrijvigheid  79 Justitie 
32 * Wonen met productie, reparatie en   81 * Buitenwater 
onderhoud      82 * Waterreservoirs 
33 * Wonen met nutsbedrijven   83 * Gracht, vaart, kanalen 
34 Parkeren     84 * Meren, plassen, vennen 
35 Defensie     85 Haven 
36 * Wonen met opslag    86 * Zeehavens 
37 Wonen met bedrijvigheid   87 Bouwwerken - waterwerken 
38 * Wonen met horeca    88 * Rivieren 
39 * Wonen met overige bedrijvigheid  89 Water 
41 Wegen      91 * Braak terrein 
42 * Semi-verharde wegen    92 Terrein (nieuwbouw bedrijvigheid) 
43 * Niet verharde wegen    93 Terrein (nieuwbouw wonen) 
44 Openbaar vervoer    94 Uitvaart 
45 * Tram- en metrowegen    95 * Stortplaatsen 
46 Luchtverkeer     96 * Wrakkenopslagplaatsen 
47 Leidingen – buizen    97 * Droog natuurlijk terrein 
48 * Buisleidingtransport    98 * Nat natuurlijk terrein 
49 * Elektriciteitstransport    99  Bijzondere objecten 
51 Recreatie - sport 
52 * Volkstuinen 
53 Wonen (recreatie) 
54 *  Recreatieprojecten 
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Bijlage 4: Regio-indeling bij multiple regressieanalyse 
 

 
 Bron: Weterings et al. (2008) 
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Bijlage 5: Niet natuurlijke persoon codes bij het Kadaster 

AA Aanbieder 
AH * Ambachtsheerlijkheid 
BG Beklemgroep 
BO Rechtspersoon in oprichting 
BR Rechtspersoon naar buitenlands recht 
BV Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
CO Coöperatie 
CV Commanditaire Vennootschap 
DS De Staat 
FD * Fundatie 
FS Beschikkingsbevoegdheid 
IW* Instelling van weldadigheid 
KR Kerkgenootschap alsmede haar zelfstandige onderdelen 
MD Betreft mandeligheid 
MS Maatschap 
NO * Rechtspersoon in oprichting 
NV Naamloze Vennootschap 
OR Overige Rechtsvorm 
PR Publiekrechtelijk rechtspersoon 
PS Pensioen- en spaarfonds 
RE Rederij 
ST Stichting 
SV * Samenwerkingsverband 
VE Vereniging van Eigenaren 
VF Vennootschap onder firma 
VR Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
ZZ Stuk, instantie of project 
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Bijlage 6: Typen ingrepen en typen herstructurering bestand RUN 
 
Hieronder wordt beschreven welke typen ingrepen ondergebracht zijn onder typen 
herstructureringen in het databestand van RUN.  
 
Type ingreep 
1= Opknappen openbare ruimte 
2= Verwerven en slopen verloederde panden (incl. bodemsanering) 
3= Ingrepen in de interne en/of externe ontsluiting / bereikbaarheid 
4= Verplaatsen objecten en activiteiten (bedrijven, woonboten, ondergrondse kabels, bedradingen 
etc) 
 
Type herstructurering 
0 = nvt (geen herstructurering of transformatie) 
1 = Maatregelen onbekend 
2 = Face lift (= enkel type 1*) 
3 = Revitalisering (= 3* of willekeurige combinatie van 1*,3* & 4*, maar: geen 2*) 
4 = Zware revitalisering (= 2* of elke combinatie met 1* 3* & 4* )  
5 = Transformatie 
6 = Maatregelen onbekend voor toekomstig plan 
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Bijlage 7: Beschrijvende statistiek multiple regressieanalyse 
 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Koopsom 9087 566660,0391 665160,90728 

Oppervlakte 9087 2018,4510 1924,84274 

Gebruiksoppervlakte 9087 1064,5529 1221,92464 

LnKoopsom 9087 12,8141 ,91837 

LnOppervlakte 9087 7,1156 1,10916 

LnGebruiksoppervlakte 9087 6,4619 1,03392 

Periode_voor_1960 9087 ,0502 ,21833 

Periode_1960_1969 9087 ,1011 ,30152 

Periode_1970_1979 9087 ,1970 ,39774 

periode_1980_1989 9087 ,2102 ,40747 

Periode_1990_1999 9087 ,3289 ,46985 

Periode_na_1999 9087 ,1126 ,31609 

j1995 9087 ,0332 ,17926 

j1996 9087 ,0467 ,21092 

j1997 9087 ,0518 ,22170 

j1998 9087 ,0566 ,23102 

j1999 9087 ,0624 ,24189 

j2000 9087 ,0703 ,25570 

j2001 9087 ,0635 ,24387 

j2002 9087 ,0632 ,24328 

j2003 9087 ,0577 ,23312 

j2004 9087 ,0691 ,25365 

j2005 9087 ,0682 ,25215 

j2006 9087 ,0802 ,27166 

j2007 9087 ,0880 ,28337 

j2008 9087 ,0820 ,27436 

j2009 9087 ,0529 ,22391 

j2010 9087 ,0541 ,22631 

Industriefunctie 9087 1,0000 ,00000 

Kantoorfunctie 9087 ,0548 ,22761 

Winkelfunctie 9087 ,0997 ,29962 

Woonfunctie 9087 ,0384 ,19219 

Overige_functie 9087 ,0067 ,08166 

Voorbereiding 9087 ,2084 ,40621 

Uitvoering 9087 ,1260 ,33187 

Afronding 9087 ,0649 ,24641 

Periferie 9087 ,1620 ,36846 

Intermediair 9087 ,4119 ,49221 

Randstad 9087 ,4261 ,49454 
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Grootstedelijke_Agglomeratie 9087 ,3813 ,48574 

Stadsgewest 9087 ,1779 ,38249 

Voor_1960 9087 ,3327 ,47120 

Jaren_60 9087 ,1932 ,39486 

Jaren_70 9087 ,1913 ,39332 

Jaren_80 9087 ,2070 ,40518 

Jaren_90 9087 ,0758 ,26473 

Valid N (listwise) 9087     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


