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1 Inleiding en samenvatting 
 
 

Ruimteverspilling op bedrijventerreinen; 
een nieuw probleem? 
 
De kritiek op bedrijventerreinen in Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen. Kern van deze 
kritiek is het hoge ruimtegebruik en de ongebreidelde groei van nieuwe bedrijventerreinen, terwijl 
er tegelijkertijd veel leegstand is op bestaande terreinen. Hierdoor wordt er onnodig veel schaarse 
groene ruimte volgebouwd. Bedrijven kiezen daarbij nog steeds voor ruimtevretende lage dozen 
als huisvesting. Ook de kwaliteit van de terreinen geeft problemen, ze verouderen zienderogen en 
moeten vervolgens tegen hoge kosten en een met zeer wisselend effect worden opgeknapt. Dit 
alles op kosten van de portemonnee van de burger. De afgelopen jaren hebben veel gezag-
hebbende instanties zich over dit probleem uitgesproken. Een bloemlezing hiervan staat in kader 1. 
Officieel is het overheidsbeleid erop gericht dit probleem aan te pakken. Zo heeft de Nota Ruimte 
als doelstellingen om: de intensiviteit en diversiteit te vergroten, wonen en werken meer te men-
gen, de vraag regionaal beter af te stemmen én om de uitbreidingsbehoefte zo veel mogelijk maar 
in ieder geval met 40% binnen bestaand stedelijk gebied te plaatsen.  
 
 

Rol provincies bij bedrijventerreinen cruciaal 
 
In de uitvoering van dit beleid is een belangrijke rol voor de provincies weggelegd. Zij (kunnen) 
zorgen voor de planning van nieuwe terreinen binnen hun provincie, de verdeling hiervan naar 
gemeente, de fasering in de tijd én de ruimtelijke inpassing op hoofdlijnen.  
Stichting Natuur en Milieu heeft in samenwerking met de 12 Provinciale Milieufederaties bekeken 
hoe het met de bedrijventerreinen in de verschillende provincies staat. Hoeveel nieuwe terreinen 
worden er aangelegd, hoe hoog is de leegstand op bestaande terreinen en hoe vordert de aanpak 
van bestaande verouderde bedrijventerreinen? Wordt er gestuurd op zuinig ruimtegebruik of zorgt 
een overschot aan goedkope bedrijventerreinen juist voor meer verspilling van de open ruimte, 
leegstand en veroudering van bedrijventerreinen in de toekomst én leegloop van de steden? 
 
 

Methode 
 
In dit rapport hebben we ons gebaseerd op een aantal veelgebruikte bronnen. De belangrijkste 
zijn; de ramingen van de vraag naar bedrijfsruimte van het CPB en de ministeries van VROM en EZ 
(de Bedrijfslocatiemonitor), de data over bedrijventerreinen in Nederland zoals die door gemeenten 
en provincies zelf zijn aangeleverd (IBIS databestand) én de plannen van gemeenten en provincies 
voor nieuwe bedrijventerreinen uit de Nieuwe Kaart van het NIROV. Het plannenbestand van de 
nieuwe kaart hebben we daarbij op hoofdlijnen gecorrigeerd voor nieuwe ontwikkelingen en 
dubbelingen in de verschillende plannen en uitgesplitst naar herstructureringsgebieden en 
zoekgebieden op basis van de provinciale informatie uit contacten met overheden zoals beschikbaar bij de 
Provinciale Milieufederaties. De ramingen zijn indicatief, zij kunnen zowel een overschatting als een 
onderschatting geven. De trens die we constateren zijn echter zodanig sterk dat eventuele 
afwijkingen daar weinig invloed op hebben 
De resultaten geven een beeld van de stand van de bedrijventerreinen per provincie. Het is daar-
mee geen evaluatie van recent ingezet beleid, maar het geeft daarentegen een beeld van de 
beleidsopgave voor de provincies en andere overheden voor de komende jaren. 
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Resultaten  
 
De analyse laat geen uitkomsten zien van de "beste" en de "slechtste" provincie. Voor de verschil-
lende ontwerpen blijkt het beeld sterk te variëren. Op veel onderdelen zoals zuinig ruimtegebruik, 
herstructurering, functiemenging en bundelingsbeleid blijken verder alle provincies de doelstellin-
gen bij lange na niet te halen. 
Meest in het oog springend hierbij is het grote (dreigende) overschot aan bedrijventerreinen. Het 
ruimtebeslag van bedrijventerreinen neemt onevenredig snel toe. De afgelopen 10 jaar is er ruim 
30% bij gekomen, met in sommige provincies uitschieters tot 60%. Voor de komende jaren liggen 
er nog eens plannen voor een verdere groei met 30%. De plannen voor nieuwe terreinen zijn veel 
hoger dan zelfs de meest optimistische behoefteramingen van de vraag naar bedrijventerreinen 
van het CPB. Dus zelfs als we de komende 15 jaar in een continue hoogconjunctuur zouden ver-
keren, dan nog is er sprake van een aanzienlijk overschot. 
Naar verwachting is in de meeste provincies het huidige aanbod aan leegstaande nog uitgeefbare 
terreinen al voldoende om de komende 15 jaar in de vraag te voorzien. Omdat er desondanks bij 
verschillende gemeenten en provincies zelf nog veel plannen voor nieuwe terreinen liggen, dreigt 
de komende jaren ongeveer 22.000 hectare aan overbodige bedrijfsruimte te worden verspild. 
 
Dit beslag op de open ruimte is niet nodig om de economische groei mogelijk te maken. Slechts 
een klein deel van de vraag naar ruimte is het gevolg van de vestiging van nieuwe bedrijven. Het 
merendeel van de groei is een gevolg van de trek van bedrijven naar monofunctionele 
bedrijventerreinen buiten de stad. De afgelopen jaren was deze ontwikkeling in Utrecht het sterkst. 
Het aandeel van de totale werkgelegenheid die op bedrijventerreinen is geplaatst, is tussen 1996 
en 2003 in deze provincie ruim verdubbeld. 
Daardoor zijn bedrijventerreinen al lang niet meer de industriële parken van weleer. De grootste 
groei zit in dienstverlening. Onderzoek door het O-team van Natuur en Milieu op bedrijventerreinen 
laat een wildgroei van bedrijven zien; van veel kantoren tot kinderdagverblijven, sportscholen en 
tandartsen aan toe.  
De trek van deze bedrijven uit de stad zorgt voor leegloop van de binnensteden, voor een sterke 
groei van de mobiliteit en de autoafhankelijkheid én voor meer ruimteverspilling. 
Beleidsdoelstellingen voor functiemenging worden dan ook bij lange na niet gehaald. Ook de ambi-
ties voor bundelingsbeleid worden bij lange na niet gehaald. Slechts 20% van de nieuwe plannen 
vindt binnen bestaand gebouwd gebied plaats. De ambitie hiervoor uit de Nota Ruimte om 40% 
binnenstedelijk te bouwen wordt in geen enkele provincie gehaald.  
De verschillen tussen de provincies zijn opzienbarend. Het hoge aandeel voor Flevoland is 
logischerwijs wel te verklaren, maar ook andere provincie als Zeeland bouwen veel in de open 
ruimte. Andere provincies zoals Noord-Holland en Limburg vallen op doordat zij een belangrijk deel 
op grote afstand van de bestaande bebouwing plaatsen.  
Tegelijkertijd vindt er een flinke verschuiving plaats van de werkgelegenheid uit gemengd stedelijk 
gebied naar bedrijventerreinen. In 7 jaar is het aandeel van de totale werkgelegenheid dat op een 
bedrijventerrein plaatsvindt gemiddeld met 20% gegroeid. Steeds meer dienstverlenende en kan-
toorfuncties verhuizen uit de steden naar de bedrijventerreinen. 
 
Veel bestaande bedrijventerreinen kampen met leegstand en vroegtijdige veroudering. Per provin-
cie varieert het aandeel bedrijventerreinen dat een serieuze opknapbeurt nodig heeft van 20% tot 
bijna 50%. De omvang is het grootst in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Meer dan 
de helft van alle verouderde terreinen ligt op hun grondgebied. Maar ook de andere provincies 
kampen met een serieuze herstructureringsopgave.  
De herstructurering zelf komt maar moeizaam op gang. Slechts 2% van de terreinen is inmiddels 
geherstructureerd en 9% wordt momenteel aangepakt. De provincies Noord-Holland, Noord-
Brabant en Drenthe zijn hier relatief nog het meest voortvarend mee aan de slag. Veel andere 
provincies hebben voor het overgrote deel van hun probleemterreinen zelfs nog geen plannen 
opgesteld. De herstructureringsactiviteiten blijken in geen van de provincies genoeg om de 
voortschrijdende veroudering bij te benen. In alle provincies neemt naar verwachting de omvang 
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van de verouderde bedrijventerreinen alleen nog maar toe. Zonder aanvullend beleid zal de 
herstructureringsopgave hierdoor de komende 10 jaar verdubbelen. 
 
Veel van deze verouderde terreinen kampen met leegstand. Leegstaande panden worden echter 
(nog) niet gerapporteerd, zodat landelijke vergelijkende cijfers nog ontbreken. Uit onderzoek van 
de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB, 2006) blijkt dat vooral de bedrijventerrei-
nen in de stad of aan de rand van de stad te kampen hebben met leegstand en veroudering.  
 
De uitkomsten van het onderzoek tonen de urgentie van aanvullend effectief beleid voor bedrij-
venterreinen aan. Provincies kunnen en moeten daar een belangrijke rol in spelen.  
Een aantal provincies lijkt hiervoor inmiddels de eerste stappen te hebben gezet door herstructure-
ring meer te stimuleren en door hun eigen ramingen naar beneden bij te stellen. Om de problema-
tiek voldoende aan te pakken is een faciliterende en stimulerende rol echter niet voldoende. Pro-
vincies zullen daarvoor ook hun rol als regisseur van de ruimtelijke ordening waar moeten maken.  
Centraal hierbij zal moeten staan het verminderen van het huidige overaanbod van bedrijventer-
reinen en de regionale afstemming hiervan, het tegengaan van de trek van publieksgerichte en 
kantoorfuncties uit de steden naar bedrijventerreinen langs de snelwegen buiten de steden, het 
bevorderen van kwaliteit, intensief ruimtegebruik en hoogwaardige herstructurering. Dit vereist 
een omslag in het beleid. 
 
 
 
Kader 1  Adviezen over bedrijventerreinen: beleid en praktijk in Nederland 

 
VROM-raad advies, 2006, Werklandschappen "Overheidsbeleid bedrijventerreinen is achter-
haald" 
"Het roer moet en kan om", zo is de boodschap van het advies 'Werklandschappen, een regionale strategie 
voor bedrijventerreinen' dat de VROM-raad op 29 juni heeft aangeboden aan minister Dekker van VROM. De 
VROM-raad wil een robuuste vernieuwing van de huidige praktijk van bedrijventerreinenplanning om hogere 
kwaliteit en meer economisch voordeel van bedrijventerreinen te bereiken. De vernieuwing vraagt om regi-
onale samenwerking van overheden en om betere samenwerking met ondernemers en andere markt-
partijen die zowel de ontwikkeling als het langetermijn beheer van terreinen op zich moeten kunnen nemen. 
De VROM-raad vindt deze veranderingen noodzakelijk om hiermee de neerwaartse spiraal te doorbreken én 
om beter in kunnen te spelen op veranderingen in de markt. 
 
 
Kenniscentrum Grote Steden, De krimpende stad, ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolgen 
daarvan voor de lokale economie 
Steden richten zich veelal op groei: grotere bedrijventerreinen, meer winkelaanbod en nieuwe woningen. 
Dat terwijl Nederland in de toekomst onherroepelijk te maken krijgt met een dalende bevolkingsomvang en 
het investeringsmotief niet langer kwantiteit, maar kwaliteit moet zijn. Gemeenten willen doorgaans inwo-
ners en werkers vasthouden, en zelfs nog nieuwe aantrekken. Ze breiden bedrijventerreinen uit, verfijnen 
de kantoormarkt, upgraden winkelgebieden, verruimen winkeltijden en vernieuwen en bouwen woningen. 
Het besef leeft nauwelijks dat dit niet overal mogelijk en nuttig is. Gemeenten dienen daarom een omslag in 
het denken te maken, schrijven de auteurs van 'de Krimpende Stad'. "De eerste noodzakelijke stap is deze 
materie hoog op de agenda zetten. Op dit punt moet er nog veel gebeuren. De Miljoenennota spreekt bij-
voorbeeld met geen woord over demografische veranderingen". Ook de aandacht voor het onderwerp in de 
aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen was gebrekkig, menen zij.  
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Vervolg Kader 1 

 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland, 2006, Logica van de lelijkheid  
Nu meer zicht is ontstaan op de vraag waarom en hoe het mis gaat, is het tijd wezenlijke verbeteringen te 
formuleren en te effectueren. Zo moet het gewoonte worden, eventueel door hogere overheden opgelegd, 
om huidige en zo nodig nieuwe bedrijventerreinen te zien als een stedenbouwkundige en landschappelijke 
ontwerpopgave. Bestemmingsplannen, die eraan ten grondslag liggen, dienen niet alleen een juridisch 
kader op te leveren voor bestemmingen en inrichting van terreinen, maar ook een kwalitatief kader voor 
stedenbouwkundige en architectonische planvorming. 
Veel zal afhangen van een actieve opstelling van het Provinciale Bestuur in het kader van de bevoegdheid 
om bestemmingsplannen te toetsen, intergemeentelijke samenwerking te bevorderen en een restrictiever 
locatiebeleid te voeren. Ik hoop dat deze 'basis voor de discussie' grote gevolgen gaat krijgen. 
 
 
B. Needham, E. Louw, H. Olden, C.J. Pen, 2004, Planning van bedrijventerreinen 
"De teneur van dit boek is dat het niet goed gaat met bedrijventerreinen; ze consumeren in een ongekend 
tempo een grote hoeveelheid ruimte en hebben bovendien een lage ruimtelijke kwaliteit en verouderen 
zienderogen. Om de problemen op te lossen is een andere kijk op bedrijventerreinen nodig". 
 
 
RPB en NAI, 2003, De ongekende ruimte gekend  
"Om randvoorwaarden voor een gunstig vestigingsbeleid te scheppen is het nodig een nieuwe kijk te ont-
wikkelen op werklocaties en op het proces dat tot die locaties leidt. Het denken in grote paarse vlekken 
moet worden losgelaten Ofwel in veel mindere mate moeten grote stukken ruimte worden gereserveerd 
voor bedrijvenlocaties. 
Het Nederlandse beleid is er sterk op gericht bedrijvigheid te faciliteren waarbij het reserveren van vol-
doende ruimte hoog op de prioriteitenlijst staat". 
 
 
Centraal Planbureau, 1999, De grondmarkt 
Voor het realiseren van sociaal economische of regionale doelstellingen zijn subsidies voor bedrijventerrei-
nen nauwelijks effectief. Dergelijke subsidies kunnen leiden tot ongewenste beleidsconcurrentie tussen 
gemeenten en landen. Ook impliciete subsidies via het niet doorberekenen van alle kosten of het geven van 
kortingen. Dit leidt tot geringe prikkels voor bedrijven om efficiënt met ruimte om te gaan. 
 
CPB, MNP en RPB, Welvaart en leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040 
Overheden moeten anticiperen op een omslag in de behoefte aan bedrijventerreinen die zich op langere 
termijn gaat voordoen. De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft in alle scenario's achter bij de hui-
dige trend.  
Het zijn vooral de omslag in de groei van de beroepsbevolking en de verdienstelijking van de economie die 
er voor zorgen dat de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren afneemt. Herstructurering van 
bestaande bedrijventerreinen wordt daardoor urgenter. Als de uitbreidingsvraag geheel wegvalt, komt er 
een moment waarop de maatschappelijke baten van nieuwe terreinen niet meer opwegen tegen het risico 
van toekomstige leegstand en verpaupering. 
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Kader 2 Leegstaande gebouwen en ongewenste functies op bedrijventerreinen 
 
 
 
 
 
 

 
In het najaar van 2006 onderzochten leden van het O-team* van Natuur en Milieu 59 bedrijventerreinen in 
het land. Zij keken naar hoe het terrein erbij lag, of er zichtbare leegstand was, welke bedrijven op het 
terrein stonden en hoe de bereikbaarheid van de terreinen was. De komende maanden zal dit onderzoek 
verder worden uitgebreid met inventarisaties door de achterban van de provinciale milieufederaties. 
De terreinen zijn vooral geselecteerd op de nabijheid van de woonplaats van de onderzoekers. Verder is er 
gezocht naar een mix van nieuwere en oudere terreinen. Opvallend is het grote enthousiasme van de 
onderzoekers. De snelle groei van nieuwe bedrijventerreinen is een thema dat door hen erg belangrijk 
wordt gevonden, veel mensen storen zich hier in hoge mate aan. 
 
Veel leegstand van percelen en gebouwen  
Op ongeveer de helft van de terreinen lagen percelen braak, gemiddeld 3 percelen per terrein. Het ging 
naar schatting om 120 hectare leegstaand terrein. Daarnaast stonden op de terreinen ook nog eens 208 
panden leeg met een geschatte omvang van 60 hectare.  
Opvallend is dat de gegevens afwijken van de registratie door overheden zelf zoals die in het databestand 
IBIS wordt weergegeven. Op tien terreinen waar formeel geen leegstand is nam het O-team wel lege per-
celen waar en op nog eens zeven terreinen bleek de leegstand hoger. Bij een aantal vooral nieuwere terrei-
nen kwam uit ons onderzoek juist minder leegstand. Van leegstaande panden is geen landelijk overzicht. De 
uitkomsten uit het onderzoek laten zien dat dit een aanzienlijk aantal is.  
Veel leegstaande gebouwen werden gesignaleerd op de volgende terreinen: Nijmegen Winkelsteeg, 
Purmerend De Baanstee oost, Hardenberg Nieuwe Haven en Waalwijk Zanddonk, met elk tussen 4 en 7 
hectare. Op Purmerend na zijn dit (ver)oude(rde) terreinen. Opvallend is dat ook op veel door het O-team 
als nieuw aangemerkte terreinen, leegstand voorkomt. Grote leegstand van gebouwen is daarbij gesigna-
leerd op nieuwe kantorenlocaties, zoals Papenburg in Utrecht en Zernike in Groningen. 
 
Ongewenste functies 
Op veel bedrijventerreinen blijken bedrijven gevestigd te zijn die daar niet thuis horen zoals tandartsen, 
fysiotherapeuten, sport- en dansscholen, gemeentekantoren, winkels en kantoren. Slechts op 15 terreinen 
(een kwart) zijn dergelijke functies in het geheel niet gesignaleerd. Kantoren en winkels werden elk op ruim 
30% van de terreinen gesignaleerd, commerciële en overige diensten elk zelfs op 40 %.  
Als dit allemaal goed bereikbare binnenstedelijke terreinen met een intensief gebruik van de ruimte zouden 
zijn dan zou dit niet veel kwaad kunnen. Verreweg de meeste terreinen liggen echter buiten de stad en zijn 
vaak slechts een paar keer per uur met de bus bereikbaar.  
Een aantal terreinen bleek geheel of gedeeltelijk een echte kantorenlocatie te zijn zoals Zernike Science 
Centre in Groningen of Lindenholt in Nijmegen. Als we deze niet meenemen blijven er 153 oneigenlijke 
functies over op 50 terreinen. Van deze terreinen heeft een derde één of meerdere commerciële diensten 
een plek geboden, 29% heeft één of meer winkels, 27% heeft commerciële diensten en 20% heeft één of 
meer kantoren. Terreinen die er uitspringen: Zanddonk in Waalwijk (22 oneigenlijke functies, van alles wel 
wat), Pavijen in Culemborg (10 kantoren, 5 winkels) en Avantis in Heerlen (6 kantoren, 5 commerciële 
diensten). 
 
 
 
 
* Het O-team is een vrijwilligersorganisatie van Stichting Natuur en Milieu. De O-teamleden verzamelen 

informatie in hun eigen omgeving en geven hun mening over uiteenlopende natuur- en milieukwesties.
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2 Ontwikkeling van bedrijventerreinen;  
de cijfers 

 
 

2.1  Ruimtegebruik van bedrijventerreinen 
  
In 2005 was er in Nederland ongeveer 95.000 hectare aan bedrijventerreinen. Deels bebouwd, 
deels nog leeg én deels weer leeg. Bedrijventerreinen zijn allang niet meer exclusief voor de zware 
industrie of logistieke ondernemingen. Ongeveer 10% van de terreinen is hiervoor in principe be-
doeld, de meerderheid van de terreinen (ruim 60%) staat te boek al gemengd terrein. Deze terrei-
nen herbergen een wisselende mix van bedrijven; van industriële vestigingen en logistieke bedrij-
ven tot kantoren, winkels en publieksdiensten. De samenstelling van het bedrijventerreinen be-
stand verschilt sterk per provincie zoals blijkt uit Figuur 1. In de provincies Zuid-Holland en Gro-
ningen maken zeehaventerreinen een groot deel van het totaal uit. Om vertekening te voorkomen 
zijn deze zeehaventerreinen bij de rest van het rapport zo veel mogelijk buiten beschouwing gela-
ten. 
 
 
Figuur 1 Omvang en samenstelling van bedrijventerreinen in Nederland in 2005 

Bron: IBIS 2005 (inclusief zeehaventerreinen) 
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Groei bedrijventerreinen 
De oppervlakte bedrijventerreinen groeide de laatste 10 jaar met 26% ofwel 15617 hectare.1 De 
verschillen tussen de provincies zijn groot. Tabel 1 geeft aan dat Flevoland, Drenthe en Overijssel 
behoren tot de grootste groeiers. In Drenthe en Overijssel nam het oppervlak met ruim een derde 
toe, in Flevoland was dit zelfs twee derde. In absolute termen is de groei in Noord-Brabant en 
Gelderland het hoogste geweest. De groei van het ruimtegebruik voor bedrijventerreinen is 
onevenredig groot. Dat blijkt ook uit cijfers over het bodemgebruik voor de afgelopen 20 jaar. 
Waar het areaal voor woningbouw met 14% steeg nam het ruimtegebruik voor bedrijventerreinen 
in dezelfde periode met 49% toe (MNP, 2006). 
 
 
Tabel 1  Groei ruimtebeslag voor bedrijventerreinen 1995-2005 

 
Groei oppervlakte  
(hectare bruto) 

Groei (%) 

DRENTHE  892 38% 
FLEVOLAND  1.185 60% 
FRIESLAND  894 29% 
GELDERLAND  2.074 30% 
GRONINGEN  552 20% 
LIMBURG  1.199 19% 
NOORD-BRABANT  2.608 23% 
NOORD-HOLLAND  1.372 20% 
OVERIJSSEL  1.836 36% 
UTRECHT  808 30% 
ZEELAND  433 20% 
ZUID-HOLLAND  1.768 21% 
Nederland   15.617 26% 
Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
 
Oorzaken van de groei van bedrijventerreinen  
De hoge groei van de ruimte voor bedrijventerreinen met 26% kan niet uit economische groei wor-
den verklaard. De werkgelegenheid is in dezelfde periode veel minder sterk is gegroeid (met 17%. 
Bron CBS). Bovendien is de werkgelegenheid verschoven naar sectoren die veel minder ruimte 
vragen (zoals de zakelijke dienstverlening). 
Zoals blijkt uit Tabel 2 is slechts 6% van de totale ruimtegroei een gevolg van economische groei. 
De belangrijkste oorzaken van de groei zijn de toename van het ruimtegebruik per werknemer, de 
trek van bedrijven uit gemengd stedelijk gebied naar bedrijventerreinen én de vestiging van zake-
lijke dienstverlening op bedrijventerreinen. Hierdoor zijn bedrijventerreinen allang niet meer aan 
milieuhinderlijke bedrijven voorbehouden. Veel van de bedrijven zouden prima in de steden geves-
tigd kunnen worden en blijven.  
Deze verhuisbewegingen staan haaks op de doelstellingen uit het ruimtelijke beleid; voor meer 
gemengde stedelijke milieus, voor meer binnenstedelijk bouwen én voor zuinig ruimtegebruik.  
Bedrijvigheid in gemengd stedelijk gebied vraagt minder ruimte dan op bedrijventerreinen omdat 
hier veelal intensiever gebouwd wordt met hogere gebouwen en minder openbaar terrein (RPB, 
2003). 

                                               
1  Inclusief zeehaventerreinen bedraagt de groei 16.130 hectare. 
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Tabel 2  Oorzaken van de vraag naar bedrijventerreinen in Nederland 
Drijvende kracht Aandeel in de groei van bedrijventerreinen
Groei werkgelegenheid 6% 
Gemiddelde toename van het ruimtegebruik per 
werknemer per bedrijfstak 

28% 

Verandering locatievoorkeur (trek naar uit de 
steden naar bedrijventerreinen) 

42% 

Vestiging zakelijke dienstverlening op 
bedrijventerreinen 

24% 

Bron: Needham, Needham, Olden en Pen, 2004 
 
 
Inmiddels blijkt ongeveer een kwart van alle kantoorgebonden werkgelegenheid op bedrijventer-
reinen gevestigd te zijn (Bedrijfslocatiemonitor 2005). Zoals ook blijkt uit Tabel 3 is er duidelijk een 
trek van arbeidsplaatsen uit gemengd stedelijk gebied naar bedrijventerreinen gaande. Opmerke-
lijk is de hoge groei in de provincie Utrecht. Hier is het aandeel arbeidsplaatsen op bedrijventerrei-
nen in tien jaar meer dan verdubbeld. Tweede is de provincie Zeeland waar het aandeel met de 
helft is toegenomen. 
 
 
Tabel 3  Ontwikkeling van aandeel arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen tussen  

1996-2003 

 

Toename aantal arbeidsplaatsen 
op bedrijventerreinen 

Toename aandeel arbeidsplaatsen 
op bedrijventerreinen ten opzichte 
van het totaal aan arbeidsplaatsen 

(%) 

DRENTHE 8.000  3% 

FLEVOLAND 26.000  28% 

FRIESLAND 19.000  13% 

GELDERLAND 45.000  3% 

GRONINGEN 13.000  14% 

LIMBURG 24.000  11% 

NOORD-BRABANT 118.000  22% 

NOORD-HOLLAND 50.000  18% 

OVERIJSSEL 36.000  2% 

UTRECHT 102.000  105% 

ZEELAND 1.000  50% 

ZUID-HOLLAND 73.000  21% 

Nederland 515.000  19% 
Bron: Bewerking RPB van data VROM/DGR, Stichting Lisa 
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2.2 Toekomstig ruimtebeslag bedrijventerreinen 
 
De meeste provincies baseren hun ruimtereserveringen voor bedrijventerreinen veelal op de 
ramingen van de ruimtevraag naar bedrijventerreinen uit de bedrijfslocatiemonitor van het CPB.  
De planningscijfers die de provincies hanteren zijn vaak flink hoger dan de formele ramingen van 
de planbureaus. Dit leidt om drie redenen tot een overschatting van de vraag. Ten eerste omdat er 
vrijwel altijd voor de gehele periode van de meest hoge groeiscenario's2 wordt uitgegaan. Ten 
tweede omdat provincies boven op de landelijke prognoses nog een opslag doen voor bedrijven 
van buiten hun grondgebied en ten derde omdat er van wordt uitgegaan dat er te allen tijde een 
flinke reserve aan direct uitgeefbare terreinen beschikbaar moet zijn.  
In praktijk is dit dreigende overschot nog veel hoger omdat gemeenten op hun beurt nog eens veel 
meer plannen dan hun aandeel in de provinciale opgave. De plannen voor nieuwe bedrijventerrei-
nen die in de verschillende provincies op de plank liggen blijken vele malen hoger dan de maximale 
vraag naar bedrijventerreinen.  
 
Ramingen van de vraag naar bedrijventerreinen  
Bij planning op basis van het scenario met de hoogst denkbare economische groei neemt de 
ruimtevraag voor bedrijventerreinen tot 2040 met nog eens 43% toe (Bedrijfslocatiemonitor, 
2005). Meer realistisch lijken de middenscenario's. Zonder aanvullend beleid voor intensivering en 
behoud van bedrijven in de stad komen die uit op een groei van maximaal 20%.  
De formele ramingen die overheden hanteren zijn "beleidsarm". Dat wil zeggen dat de huidige ten-
densen van een groot aanbod aan goedkope bedrijventerreinen wordt doorgezet én dat de tendens 
van afnemende ruimte-efficiency en een trek van bedrijvigheid uit de stedelijke gebieden wordt 
doorgezet. Als het beleid voor functiemenging en het benutten van kansen voor intensief ruimte-
gebruik worden verdisconteerd, valt de vraag de vraag ongeveer 40% lager uit (Louw en Hierhaar, 
1999). Sommige provincies zoals de provincie Noord-Brabant hebben deze correctie overgenomen 
in hun planning. Bij de vraagraming zijn wij daarom ook uitgegaan van een 40% lagere vraag dan 
de BLM.  
 
Toekomstig overschot aan bedrijventerreinen 
De bedrijfslocatiemonitor en de ruimtelijke welvaart en leefomgevingscenario's laten zien dat er na 
2020 een omslag komt in de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen. Hierdoor ontstaat er na 2020 
een overschot aan bedrijventerreinen. In bijna alle scenario's treedt dit overschot op. In het 
scenario Regional communities is er nu zelfs al geen nieuwe ruimte meer nodig (CPB, MNP 2006). 
Overheden zouden daar nu al rekening mee moeten houden om te voorkomen dat de negatieve 
spiraal van overaanbod, leegstand en vroegtijdige veroudering nog verder wordt versterkt. De 
opgave verschuift hiermee volledig naar transformatie om verschuivingen binnen economische 
sectoren te faciliteren en verouderde terreinen aan te pakken.  
 
Na 2020 valt de vraag naar bedrijventerreinen in de meeste scenario's geheel weg. Overschotten 
aan terreinen kunnen dan niet meer door nieuwe vraag worden opgevangen. Rond 2020 is er dus 
geen behoefte om netto nieuwe ruimte voor bedrijvigheid vrij te maken. Het is dan ook niet ver-
standig om te blijven rekenen met een constante voorraad uitgeefbare bedrijventerreinen (ijzeren 
voorraad).  
Wanneer de bestaande voorraden de komende jaren worden afgebouwd, blijkt dat er feitelijk geen 
netto vraag naar nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen overblijft. Dit staat in schril contrast met 
de plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. Zoals Figuur 2 laat zien is de geplande hoeveelheid 
bedrijventerreinen veel hoger dan de ruimtevraag die na aftrek van de huidige voorraden 
resulteert.  

                                               
2  Het hoge groeiscenario heet Global economy, het scenario Strong Europe geeft een meer realistisch  

middenscenario, terwijl  Regional Communities een lager groeiscenario weerspiegelt. 
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In totaal is er in Nederland nog maar een zeer beperkte vraag. Ongeveer 400 hectare tot 2020. In 
een aantal provincies is er ook zonder de aanleg van nieuwe terreinen zelfs al sprake van een netto 
overschot. Toch liggen er nog plannen voor de aanleg van grofweg 22.000 hectare aan nieuwe ter-
reinen.  
 
Figuur 2  Raming ruimtevraag en toekomstig aanbod per provincie 

Bron: IBIS 2005, BLM, 2005 en Databestand van de Nieuwe kaart van Nederland 2005, bewerking Natuur  
en Milieu 2006 
 
Zoals wordt weergegeven in Tabel 4 is dit dreigende overschot aan bedrijventerreinen het hoogst 
in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Opvallend is verder dat in de Provincies Drenthe, Flevoland, 
Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland het aanbod aan uitgeefbaar terrein 
nu al groter is dan de totale vraag tot 2020. Alleen in de provincies Noord-Brabant, Friesland, 
Zeeland en Groningen lijkt nog een beperkte netto kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen te 
bestaan. 
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Tabel 4  Planning van bedrijventerreinen; vraag en aanbod van bedrijventerreinen 
(inclusief zeehaventerreinen in hectare bruto) 

 

Ruimtevraag 
2004-2020 

midden 
scenarioa 

Huidige 
voorraad 

leegstaand 
bedrijven-

terreinb 

Resterende 
ruimtevraag 

tot 2020 

Plannen voor 
bedrijven-
terrein tot 

2020 c 

Potentieel 
toekomstig 
overschot d 

DRENTHE 520 644  -124  280  400 

FLEVOLAND 600 604  -4  2.490  2.490 

FRIESLAND 790 645  145  1.260  1.120 

GELDERLAND 930  1.015  -85  1.570  1.650 

GRONINGEN 620 369  251  1.300  1.050 

LIMBURG 840 880  -40  1.650  1.690 

NOORD-BRABANT  1.550  1.041  509  4.150  3.640 

NOORD-HOLLAND 860 862  -2  2.420  2.420 

OVERIJSSEL 810 725  85  1.830  1.750 

UTRECHT 200 411  -211  850  1.060 

ZEELAND 370 307  63  750  690 

ZUID-HOLLAND  1.110  1.324  -214  3.460  3.670 

Nederland   9.200  8.827  373  22.000  22.500 
a  Bron: BLM, 2005, in de getallen is gecorrigeerd voor bruto/netto en de mogelijkheden om via het benutten 

van vrijgekomen ruimte bij herstructurering en intensivering, ruimte te besparen. Beide bedragen ongeveer 
40%).  

b Bron: IBIS databestand werklocaties 2005.  
c  Bron: Databestand van de Nieuwe kaart van Nederland 2005 (inclusief zeehaventerreinen), analyse R. de 

Groot, 2006. Hierbij is op gecorrigeerd voor herstructureringsgebieden en bekende dubbelingen tussen 
plannen zijn hieruit gehaald. Voor zoekgebieden is voor zoverre bekend de geplande omvang van de te 
realiseren terreinen opgenomen. Indien dit niet bekend was is uitgegaan van 50% van het zoekgebied.  

d Overschatting berekend uit de resterende vraag tot 2020 en de beschikbare plannen voor nieuwe terreinen. 

2.3  Intensief ruimtegebruik 
 
Met de intensivering van het ruimtegebruik blijkt het nog niet te vlotten. Ondanks de verschuiving 
van industriële functies naar meer diensten blijkt het ruimtegebruik per werknemer nog sterk toe 
te nemen (CBS, 2006). 
De ruimte-efficiency hangt af van de efficiency waarmee percelen bebouwd en gebruikt worden. 
Slim gestapelde functies in meerdere lagen in plaats van lage blokken met grote lappen grond be-
stemd voor parkeren, levert een grote ruimtewinst op. Helaas gebeurt dit in de praktijk nog weinig 
én zijn hier geen vergelijkende cijfers van. Naast de bebouwing van het perceel zelf is ook de 
ruimte die in beslag wordt genomen voor openbare, niet uitgeefbare functies van belang. Voor-
beelden hiervan zijn wegen, groenstroken et cetera.  
Gemiddeld was in Nederland in 2005 ongeveer een derde (30%) van de ruimte op bedrijventerrei-
nen niet beschikbaar voor bedrijfsruimte. Dit aandeel is in de loop der jaren sterk toegenomen. 
Tabel 5 laat dit zien. Hieruit blijkt dat het niet-uitgeefbare deel is toegenomen van 28% op oudere 
terreinen naar 39% op de terreinen van na 2000. Dat is een toename van 40% van het niet-
uitgeefbare oppervlak. 
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Tabel 5  Ontwikkeling van het aandeel niet-uitgeefbare ruimte op bedrijventerreinen 

Jaar van uitgifte van de bedrijventerreinen Aandeel niet-uitgeefbaar oppervlak 

Voor 1980 28% 

1981 - 1995 29% 

1996 - 2000 33% 

2001 - 2005 39% 
Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
Ook tussen de provincies zijn hier grote verschillen te zien. De terreinen in Flevoland zijn duidelijk 
het ruimst opgezet. In deze provincie gaat gemiddeld meer dan 50% van de ruimte op bedrijven-
terreinen op aan andere zaken dan bedrijfspercelen. Ook terreinen in de provincies Groningen, 
Noord-Holland en Zeeland zijn relatief ruim opgezet. 
 
 
Figuur 3 Aandeel van de ruimte voor bedrijventerreinen dat niet beschikbaar  

is voor bedrijven (openbare ruimte) * 

Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
* In de bestanden en literatuur komt dit overeen met het verschil tussen de bruto en netto oppervlakte aan  
 bedrijventerreinen. 
 
 
De hoge verschillen tussen de provincies kunnen niet worden verklaard uit het type bedrijven-
terreinen. Zo is er weinig verschil in de verdeling naar het type bedrijventerrein tussen Utrecht en 
Flevoland, maar heeft Flevoland wel bijna het dubbele oppervlak openbare ruimte.  
Een ruime opzet van de bedrijventerreinen zorgt voor een onnodig hoog ruimtebeslag. Dat geldt 
ook voor terreinen waar uit duurzaamheidsoogpunt juist veel aandacht voor groen en water is. De 
ontwikkeling van 'natuurlijke' bedrijventerreinen loopt echter niet zo hard dat dit van grote invloed 
is op de cijfers. Daarnaast zijn groene bedrijventerreinen niet per definitie duurzaam. Ze vragen 
immers meer ruimte, vaak ten koste van groene open ruimte elders. Centraal staat dan de vraag 
naar de kwaliteit van de natuurontwikkeling en watersystemen, zou dit elders of direct rondom een 
compact bebouwd terrein niet even goed of beter kunnen worden gerealiseerd?  
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In specifieke omstandigheden kunnen groene zones de verstoring op bestaande ecologische 
structuren verzachten, het is dan echter de vraag of je op deze plekken überhaupt een bedrijven-
terrein moet willen ontwikkelen. 
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2.4 Veroudering en herstructurering van bedrijven-
terreinen 

 
Een groot deel van de bedrijventerreinen in Nederland staat te boek als verouderd. Door deze 
veroudering functioneren de terreinen niet goed meer. Vaak staan er panden leeg, loopt de 
kwaliteit van de openbare ruimte sterk achteruit et cetera. In 2005 was 28% tot 43%3 van de 
terreinen verouderd. 
 
 
Figuur 4  Veroudering op bedrijventerreinen in 2005 ; aandeel oppervlakte 
   (hectare bruto) 

Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
 
De meeste provincies zijn pas rond 2001 begonnen met het monitoren en rapporteren van 
veroudering. Het is daarom niet goed mogelijk om trends over de laatste 10 jaar weer te geven. 
 

                                               
3  Van 15% is nog niet bekend of zij verouderd zijn. 
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Figuur 5 geeft de verdeling van verouderde bedrijventerreinen over de provincies weer. Noord-
Brabant heeft de grootste oppervlakte met verouderde terreinen, gevolgd door Noord-Holland en 
Zuid-Holland. 
 
 
Figuur 5  Oppervlakte verouderde bedrijventerreinen naar provincie in 2005 

 Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
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Figuur 6 geeft per provincie weer welk aandeel van de terreinen verouderd is. Dit laat een ander 
beeld zien. Het aandeel is relatief hoog in Utrecht, Zeeland en Zuid Holland. In de andere 
provincies speelt dit minder, maar ook daar zijn aanzienlijke delen van de bedrijventerreinen 
verouderd. Noord-Holland springt er daarnaast uit doordat in deze provincie van een groot aandeel 
bedrijventerreinen niet bekend is of deze wel of niet verouderd zijn. Het aandeel verouderde 
terreinen bedraagt in de provincie ergens tussen de 20% en bijna 60%. 
 
 
Figuur 6  Aandeel verouderde bedrijventerreinen per provincie 

 Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
 
Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen 
De toenemende aandacht voor veroudering en leegstand op bedrijventerreinen heeft geleid tot 
herstructurering van bedrijventerreinen. De uitvoering hiervan komt evenwel slechts langzaam op 
gang. Figuur 7 geeft de voortgang hiervan per provincie weer.  
De provincies Noord-Brabant en Drenthe en in minder mate Noord-Holland hebben als enigen de 
herstructureringsopgave serieus in gang gezet. In de overige 9 provincies, te weten Groningen, 
Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg, is voor meer dan 
de helft van de verouderde terreinen nog geen plan om de veroudering aan te pakken. 
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Figuur 7 Aanpak van verouderde bedrijventerreinen per provincie 

Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
Herstructurering van bedrijventerreinen heeft als doel om veroudering en leegstand op te heffen. 
Hoeveel verouderde bedrijventerreinen een provincie in de toekomst zal hebben hangt daarmee af 
van de huidige inspanningen. Tegelijkertijd komen er nieuwe terreinen bij die verouderen en 
leeglopen. De NVB (NVB, 2006) verwacht een verdubbeling van de veroudering in de komende 10 
jaar. Als we de toename van de verouderde terreinen combineren met de afname door de huidige 
herstructureringsplannen krijgen we een indicatie van het aandeel verouderde bedrijventerreinen in 
de toekomst. Zoals blijkt uit Figuur 8 neemt zonder aanvullend beleid het oppervlak met 
verouderde terreinen de komende 10 jaar nog verder toe. 
 
Figuur 8  Verwachte ontwikkeling van de huidige bedrijventerreinen in Nederland 

 Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
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Figuur 9 geeft de verwachte ontwikkeling van het oppervlakte verouderde bedrijventerreinen weer 
tussen 2005 en 2015. Bij een succesvolle aanpak van de verouderde bedrijventerreinen zou het 
oppervlakte verouderde terreinen moeten afnemen. Het blijkt echter dat in geen van de provincies 
de veroudering afneemt. De grootste toename wordt verwacht in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
Het aandeel onbekend in de grafiek geeft de huidige plannen weer waar nog geen concrete 
beleidsbeslissingen en budget voor zijn. Als deze niet allemaal succesvol worden uitgevoerd neemt 
het aandeel verouderde bedrijventerreinen de komende jaren nog verder toe.  
De groei van het areaal verouderde terreinen is hierbij niet zeker. Provincies die door effectief 
beleid en een beperking van het overaanbod de groei weten te verminderen, boeken wellicht meer 
vooruitgang in het terugdringen van veroudering op bedrijventerreinen. 
 
 
Figuur 9  Verwachte ontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen per provincie 

Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 

 

 

2.5 Leegstand op bedrijventerreinen  
 
Veroudering van bedrijventerreinen uit zich in een lage ruimtelijke kwaliteit, een slechte uitstraling 
van het terrein, vertrek van bedrijven naar nieuwere bedrijventerreinen en leegstand. Leegstaande 
panden worden niet gemonitord, hiervan zijn dan ook geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Uit 
onderzoek van het O-team van Natuur en Milieu onder ruim 60 bedrijventerreinen bleek wel dat op 
ruim de helft van de terreinen leegstaande panden voorkwamen, gemiddeld ongeveer 3 lege 
panden per terrein. Het is daarom aannemelijk dat de totale leegstaande ruimte op bedrijven-
terreinen veel hoger is dan data over uitgeefbare percelen suggereren. Daarnaast gaf hetzelfde 
onderzoek aan dat de leegstand van percelen op een aantal terreinen hoger was dan de formele 
cijfers suggereren. De hier gepresenteerde cijfers zijn dan ook waarschijnlijk een onderschatting 
van de werkelijkheid. 
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De formele cijfers uit IBIS laten zien dat 30% van de terreinen in 2005 nog lege percelen in de 
aanbieding had. Deze leegstaande percelen komen niet alleen voor op nieuwe terreinen waar enige 
leegstand bij de uitgifte onvermijdelijk is. Ook op oudere terreinen blijkt een aanzienlijk deel van 
het terrein niet gevuld. Zo heeft bijna een derde van de bedrijventerreinen van voor 1980 te 
maken met leegstand. Tabel 6 geeft de leegstand van bedrijventerreinen naar leeftijdscategorie 
weer. 
 
 
Tabel 6 Bedrijventerreinen met uitgeefbare (leegstaande) percelen 

Leeftijd bedrijventerreinen  Aantal terreinen met leegstand Percentage van de terreinen 
Voor 1980 136 29% 
1981 -1995 370 17% 
1996 - 2000 249 48% 
2001 - 2005 297 79% 
Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
 
Tabel 7  Uitgeefbare ruimte per provincie 
 
 

Aandeel uitgeefbare, leegstaande percelen  
(hectare netto) 

FLEVOLAND  30% 
GRONINGEN  29% 
DRENTHE  26% 
FRIESLAND  20% 
NOORD-HOLLAND  19% 
ZEELAND  19% 
UTRECHT  16% 
GELDERLAND  14% 
LIMBURG  14% 
OVERIJSSEL  13% 
ZUID-HOLLAND  11% 
NOORD-BRABANT  9% 
Nederland  15% 
Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
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Figuur 10 toont de ontwikkeling van leegstaande percelen tussen 1995 en 2005. Vooral de 
Provincies Noord-Brabant, Zeeland en (in mindere mate) Zuid-Holland blijken in staat te zijn 
geweest om de leegstand terug te dringen. De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hadden in 
2005 landelijk ook de laagste percentages leegstand. Beide provincies hebben in deze periode ook 
minder extra ruimte voor bedrijventerreinen uitgegeven dan het landelijk gemiddelde. In de 
provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht is de leegstand in 
de laatste 10 jaar juist toegenomen. 
 
Figuur 10  Ontwikkeling uitgeefbare bedrijventerreinen per provincie 

 Bron: IBIS 2005 (zonder zeehaventerreinen); bewerking Natuur en Milieu 2006 
 
 

2.6 Bundelingsbeleid en aantasting open ruimte 
 
Zonder aanvullend beleid zal het ruimtegebruik voor bedrijventerreinen ook de komende jaren 
sterk groeien. Om versnippering en verstoring van het open landschap tegen te gaan is het van 
belang dat deze locaties zo veel mogelijk in de stad of in de directe nabijheid hiervan worden 
gezet. De locaties die specifiek voor zware industrie en logistieke bedrijven zijn bedoeld kunnen 
dan wat verder buiten de stad worden geplaatst. Voor de uitbreidingsbehoefte geldt een 
doelstelling om minimaal 40% van de uitbreidingsbehoefte binnen de contouren van bestaand 
stedelijk gebied te plaatsen. Zoals blijkt uit Figuur 11 haalt geen van de provincies deze 
doelstelling. Gemiddeld wordt slechts 20% van de nieuwe terreinen binnen bestaand stedelijk 
gebied aangelegd en 80% in de open ruimte buiten de stadsranden. 
 

 

 
Ontwikkeling areaal leegstaande bedrijventerreinen 

0

500

1000

1500

2000

2500

DRE
NT

HE

FL
EV

OLA
ND

FR
IE

SL
AN

D

GEL
DE

RL
AN

D

GRO
NI

NGE
N

LI
MBU

RG

NO
ORD

-B
RA

BA
NT

NO
ORD

-H
OLL

AN
D

OVE
RI

JS
SE

L

UT
RE

CH
T

ZE
EL

AN
D

ZU
ID

-H
OLL

AN
D

le
e

g
s
ta

n
d

 i
n

 h
e

ct
a

re
 

1995

2005



 Zuinig op Ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen 

 

26 

Figuur 11  Locatie van nieuwe bedrijventerreinen 

 Bron: R. de Groot 2006 (analyse op basis van de Nieuwe Kaart) 
 
 
De verschillen tussen de provincies zijn hierin groot. Opvallend is het hoge aandeel van terreinen 
buiten de bebouwde kom in de provincies Flevoland en Zeeland. Voor Flevoland kan dit (deels) 
worden verklaard doordat in een groeiende provincie het bestaand stedelijk gebied nog volop in 
ontwikkeling is. Voor de overige provincies is dit veel minder het geval. 
Opvallende uitkomsten zijn ook te zien voor de provincies Noord-Holland, Zeeland en Limburg waar 
meer dan de helft van de terreinen op meer dan een kilometer buiten de huidige randen van 
bebouwd gebied liggen. Daarmee zorgen ze voor relatief veel verstoring en landschapsaantasting. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 
 

3.1 Conclusies 
 

• Bedrijventerreinen zijn de afgelopen jaren in alle provincies onevenredig hard gegroeid. De 
afgelopen 10 jaar nam het ruimtebeslag met 30% toe. Dit heeft geleid tot grote opper-
vlakten aan leegstaande percelen en een trek vanaf oudere bedrijventerreinen en uit 
binnenstedelijk gebied naar de nieuwe terreinen.  

• Deze sterke groei van de terreinen komt niet door economische groei maar wordt gedreven 
door een sterke trek van bedrijven uit de stad naar bedrijventerreinen. Het ruimtegebruik 
van werklocaties neemt per werknemer verder toe.  

• In alle provincies is een verschuiving van de werkgelegenheid uit de binnensteden naar 
nieuwe bedrijventerreinen te zien. 

• Een groot deel van de huidige voorraad aan bedrijventerreinen is verouderd en heeft te 
kampen met leegstand van panden én percelen. De aanpak hiervan door herstructurering 
komt nog onvoldoende goed op gang en is onvoldoende om de veroudering tegen te gaan. 

• Zonder aanvullend beleid zal het areaal verouderd en leegstaand terrein verder toenemen. 
Door het instant houden en mogelijk nog versterken van de negatieve spiraal van over-
aanbod van nieuwe bedrijventerreinen dreigt de herstructurering onvoldoende effectief te 
zijn. 

• In de meeste provincies is tot 2020 het huidige aanbod aan bedrijfsruimte al groter dan de 
vraag. In deze provincies is geen behoefte aan meer ruimte voor bedrijventerreinen, vaak 
wel aan investeringen in bestaande terreinen en binnenstedelijke locaties. 

• In heel Nederland wordt veel meer ruimte voor bedrijventerreinen gepland dan nodig is. 
Voor de komende jaren liggen er plannen voor nog eens 22.000 hectare, een groei van 
circa 25%.  

• Na 2020 neemt de groei van de vraag naar bedrijventerreinen sterk af en wordt waar-
schijnlijk zelfs negatief. Hierdoor dreigt het overaanbod voor bedrijventerreinen verder toe 
te nemen met als gevolg onnodige veroudering en leegstand. Het is dus verstandig om 
tegen die tijd niet te veel voorraad beschikbaar te hebben. 

• Er is nog geen landelijk overzicht van leegstaande panden op bestaande bedrijven-
terreinen. Bezoeken van het O-team geven aan dat er een aanzienlijke leegstand is.  

• Er is ook geen goede informatie over de efficiency en intensiteit van het ruimtegebruik op 
de terreinen beschikbaar, ook op dit punt is een betere monitoring gewenst.  
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3.2 Conclusies per thema 
 
Ontwikkeling functiemenging; behoud werkgelegenheid in de steden (zie tabel 3) 
Alle provincies scoren slecht op dit criterium, overal is sprake van afnemende functiemening. 

• De hoogste afname van functiemening is in Utrecht 
• De geringste afname van functiemenging is in Overijssel en Drenthe 

Huidig overschot bedrijventerreinen; mate waarin het huidige aanbod de verwachte 
toekomstige vraag overtreedt (zie tabel 4). 
De meeste provincies hebben nu al genoeg ruimte op bestaande terreinen om in de toekomstige 
vraag naar bedrijventerreinen te voldoen 

• Grootste overschot is in Zuid-Holland en Utrecht 
• Het geringste overschot is in Noord Brabant 

(On)Zuinig ruimtegebruik; verwacht overschot aan bedrijventerreinen (zie tabel 4) 
In alle provincies liggen veel meer plannen voor bedrijventerreinen dan de te verwachte vraag naar 
ruimte. 

• In Zuid-holland en Noord-Brabant is het ruimteoverschot in de plannen het hoogst 
• In Drenthe is het overschot in de plannen het laagst  

Veroudering bedrijventerreinen (zie figuur 6) 
Alle provincies hebben veel verouderde bedrijventerreinen 

• Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant hebben het hoogste aandeel verouderde 
terreinen 

• Groningen heeft het laagste aandeel verouderde terreinen 
Aanpak herstructurering (zie figuur 7) 
De huidige herstructuringsinspanningen zijn in alle provincies naar verwachting onvoldoende.  

• Zeeland knapt het kleinste deel van de verouderde terreinen op 
• Drenthe herstructureert het hoogste aandeel van de verouderde terreinen 

Behoud open ruimte; bouwen in het buitengebied versus bestaand bebouwd gebied (zie figuur 11) 
Geen van de provincies haalt de doelstelling om 40% binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren 

• De minste binnenstedelijke bebouwing is in Flevoland en Zeeland 
• De meeste in Drenthe en Zuid-Holland 
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3.3 Conclusies per provincie  
 
Drenthe 
In Drenthe is de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu al groter dan de totale verwachte 
vraag aan bedrijventerreinen tot 2020. Daarnaast liggen er verschillende plannen voor nieuwe 
terreinen. Zonder aanvullend beleid dreigt daardoor het overschot aan bedrijventerreinen en 
daarmee de leegstand en vroegtijdige veroudering van de bestaande terreinen de komende jaren 
verder toe te nemen. 23% van de terreinen is momenteel verouderd. De aanpak hiervan door 
herstructurering is naar verwachting onvoldoende om een verdere toename van leegstand en 
veroudering tegen te gaan. Wel wordt in vergelijking met de andere provincies het hoogste aandeel 
van de verouderde terreinen geherstructureerd. Ook is de provincie er niet in geslaagd om meer 
functiemening te creëren. De werkgelegenheid verschuift uit de gemengde stedelijke gebieden naar 
bedrijventerreinen. In vergelijking met de andere provincies is deze toename wel gering.  
Ook haalt de provincie niet de doelstelling om zo veel mogelijk, maar in ieder geval 40% van de 
uitbreidingsopgave, binnenstedelijk te realiseren. Maar ook hierbij doet de provincie het beter dan 
veel van de overige provincies. In Drenthe is 32% van de terreinen binnen bestaand bebouwd 
gebied gepland.  
 
Flevoland 
In Flevoland is het areaal bedrijventerreinen de afgelopen 10 jaar snel gegroeid. Op zich is dat voor 
deze provincie, niet verbazend. Toch blijkt ook hier dat er de inmiddels een zodanige voorraad is 
opgebouwd dat zonder nieuwe terreinen aan de verwachte vraag naar ruimte tot 2020 kan worden 
voldaan en dreigt er de komende jaren een groot overschot aan bedrijventerreinen te ontstaan. 
Ondanks het hoge aandeel nieuwe terreinen is ook in deze provincie een hoog aandeel, 17%, van 
de terreinen verouderd. De aanpak hiervan blijft met 5% sterk achter bij de overige provincies. 
Ook in deze provincie dreigt een sterke toename van leegstand en veroudering in de toekomst. 
Daarnaast wordt in de provincie Flevoland weinig zuinig met ruimte omgegaan. De terreinen 
gebruiken per perceel veel meer ruimte dan in de andere provincies door de ruime opzet, en ook 
de trek uit de steden naar bedrijventerreinen is hoog. Vrijwel alle nieuwe bedrijfsruimte wordt in 
het buitengebied aangelegd. De provincie scoort daarmee het slechtst op binnenstedelijk bouwen. 
Gezien de demografische ontwikkeling van de regio Almere is dit echter moeilijk te vergelijken met 
de andere provincies. 
 
Friesland 
Ook in Friesland dreigt de komende jaren meer nieuw terrein te worden aangelegd dan de vraag. 
Zonder aanvullend beleid dreigt het overschot aan bedrijventerreinen en daarmee de leegstand en 
vroegtijdige veroudering van de bestaande terreinen daardoor de komende jaren verder toe te 
nemen.  
Bijna een derde van de bedrijventerreinen in Friesland is verouderd, inmiddels wordt daarvan 
ongeveer 20% aangepakt. Daarmee doet de provincie het in vergelijking met de overige provincies 
goed. Naar verwachting is dit tempo echter onvoldoende om een verdere toename van de ver-
oudering op bedrijventerreinen te voorkomen. 
Ook in Friesland vindt een sterke trek van werkgelegenheid uit gemengd stedelijk gebied naar 
bedrijventerreinen plaats. Verder gaat de provincie slordig om met de open ruimte. Meer dan 80% 
van de uitbreidingen vindt plaats in het buitengebied. 
 
Gelderland 
In Gelderland is de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu al groter dan de totale verwachte 
vraag aan bedrijventerreinen tot 2020. Daarnaast liggen er verschillende plannen voor nieuwe 
terreinen. Zonder aanvullend beleid dreigt het overschot aan bedrijventerreinen en daarmee de 
leegstand en vroegtijdige veroudering van de bestaande terreinen de komende jaren verder toe te 
nemen.  
Ruim 20% van de terreinen in Gelderland is verouderd. Ongeveer 18% hiervan wordt aangepakt. 
Daarmee doet de provincie het iets beter dan gemiddeld, maar naar verwachting is dit tempo 
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echter onvoldoende om een verdere toename van de veroudering op bedrijventerreinen te 
voorkomen. 
Ook is de provincie er niet in geslaagd om meer functiemening te creëren. De werkgelegenheid 
verschuift uit de gemengde stedelijke gebieden naar bedrijventerreinen. In vergelijking met de 
andere provincies is deze toename wel gering. Ook Gelderland gaat slordig om met de open 
ruimte, bijna 80% van de uitbreidingen vindt plaats in het buitengebied. Dat komt overeen met het 
gemiddelde van de provincies.  
 
Groningen 
Het huidige overaanbod van bedrijventerreinen in Groningen is iets lager dan gemiddeld en tot 
2020 lijkt nog een beperkte vraag naar nieuwe terreinen te resteren. Toch dreigen ook hier de 
komende jaren veel meer nieuwe terreinen te worden aangelegd dan de vraag.  
Ongeveer 15% van de terreinen staat als verouderd te boek. De aanpak van de verouderde 
terreinen blijft in Groningen achter bij de overige provincies. Het is daarom te verwachten dat de 
herstructureringsopgave in deze provincie de komende jaren verder zal toenemen.  
Ook is de provincie er niet in geslaagd om meer functiemening te creëren. De werkgelegenheid 
verschuift uit de gemengde stedelijke gebieden naar bedrijventerreinen. Verder gaat de provincie 
slordig met de open ruimte om, ruim 90% van de plannen voor nieuwe terreinen liggen in het open 
gebied buiten de bestaande bebouwing en de bedrijventerreinen zijn ruim opgezet. Bijna de helft 
van de ruimte op deze terreinen is niet beschikbaar voor bedrijfspercelen.  
 
Limburg 
In Limburg is de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu al groter dan de totale verwachte 
vraag aan bedrijventerreinen tot 2020. De dreigende overmaat aan bedrijventerreinen in Limburg 
is in vergelijking met de andere provincies wel beperkt. Toch dreigt ook hier de komende jaren veel 
meer nieuw terrein te worden aangelegd dan de vraag. Ongeveer 20% van de terreinen in Limburg 
is verouderd. Slechts 13% hiervan wordt aangepakt. Dat komt overeen met het landelijke 
gemiddelde, maar dit tempo is echter volstrekt onvoldoende om een verdere toename van de 
veroudering op bedrijventerreinen te voorkomen. 
Ook is de provincie er niet in geslaagd om meer functiemening te creëren. De werkgelegenheid 
verschuift uit de gemengde stedelijke gebieden naar bedrijventerreinen. Ook Limburg gaat slordig 
om met de open ruimte, 84% van de uitbreidingen vindt plaats in het buitengebied.  
 
Noord-Brabant 
In Noord-brabant nog een beperkte vraag naar bedrijfsruimte tot 2020. Hiermee is het huidige 
overaanbod minder een probleem dan bij veel andere provincies. Tegelijkertijd laten de ramingen 
een groot toekomstig overschot aan plannen voor nieuwe terreinen zien. Daarmee dreigt ook hier 
de komende jaren een groot overschot aan bedrijventerrein te worden aangelegd. Noord-Brabant 
heeft veel verouderde terreinen, bijna 40% van de terreinen staat als verouderd te boek. De 
aanpak hiervan blijft nog sterk achter, slechts 6% wordt aangepakt. Hierdoor dreigt de veroudering 
en leegstand in de provincie de komende jaren nog verder toe te nemen. 
Ook is de provincie er niet in geslaagd om meer functiemening te creëren. Meer dan gemiddeld 
verschuift de werkgelegenheid in de provincie uit de gemengde stedelijke gebieden naar 
bedrijventerreinen. Ook Noord-Brabant gaat slordig om met de open ruimte, 75% van de 
uitbreidingen vindt plaats in het buitengebied. Daarmee doet de provincie het iets beter dan 
gemiddeld, maar veel minder goed dan de beleidsdoelstelling om 40% van de uitbreidingen binnen 
bestaand stedelijk gebied te realiseren. 
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Noord-Holland 
In Noord-Holland is een groot overschot aan bedrijventerreinen. De huidige voorraad aan uitgeef-
baar terrein is nu al groter dan de totale verwachte vraag aan bedrijventerreinen tot 2020. Zonder 
aanvullend beleid dreigt het toekomstig overschot aan bedrijventerreinen groot te zijn met leeg-
stand en vroegtijdige veroudering van de bestaande terreinen als gevolg.  
Noord-Holland heeft veel verouderde terreinen, ongeveer 36% van de terreinen staat als 
verouderd te boek. Daarnaast is het van een groot aandeel van de terreinen nog onbekend of deze 
verouderd zijn. De aanpak hiervan in de provincie is relatief hoog. Ongeveer een kwart van de 
verouderde terreinen wordt aangepakt. Naar verwachting is dit tempo echter onvoldoende om een 
verdere toename van de veroudering op bedrijventerreinen te voorkomen. In de provincie wordt 
slordig met de open ruimte omgegaan. De beleidsopgave van functiemening en verdichting wordt 
in de provincie bij lange na niet gehaald. Maar liefst 88% van de uitbreidingen vindt plaats in het 
buitengebied en de provincie heeft een sterke verschuiving van werkgelegenheid uit gemengde 
stedelijke gebieden naar bedrijventerreinen. 
 
Overijssel 
De dreigende overmaat aan bedrijventerreinen in Overijssel komt overeen met het gemiddelde van 
alle provincies. Daarmee dreigt ook hier de komende jaren een groot overschot aan bedrijven-
terrein te worden aangelegd. Ongeveer een kwart van de terreinen staat als verouderd te boek. De 
aanpak hiervan blijft nog sterk achter, slechts 7% wordt aangepakt. Hierdoor dreigt de veroudering 
en leegstand in de provincie de komende jaren nog verder toe te nemen. De trek van de 
werkgelegenheid uit stedelijke gebieden is minder dan het landelijke gemiddelde, maar ook deze 
provincie slaagt er niet in om meer functiemening te creëren. 
Ook gaat Overijssel slordig om met de open ruimte, 81% van de uitbreidingen vindt plaats in het 
buitengebied. Dit is iets slechter dan gemiddeld en veel minder goed dan de beleidsdoelstelling om 
40% van de uitbreidingen binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. 
 
Utrecht 
De dreigende overmaat aan bedrijventerreinen in Utrecht komt ongeveer overeen met het gemid-
delde van de provincies. Daarmee dreigt ook hier de komende jaren een groot overschot aan 
bedrijventerrein te worden aangelegd. Bovendien is de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu 
al groter dan de totale verwachte vraag aan bedrijventerreinen tot 2020. 
Utrecht heeft veel verouderde terreinen, bijna 40% van de terreinen staat als verouderd te boek. 
De aanpak hiervan is relatief hoog met 26% van de verouderde terreinen. Naar verwachting is dit 
tempo echter onvoldoende om een verdere toename van de veroudering op bedrijventerreinen te 
voorkomen.  
Opvallend is de bijzonder hoge trek van de werkgelegenheid uit gemengd stedelijk gebied naar 
bedrijventerreinen in deze provincie. In minder dan 10 jaar is het aandeel van de werkgelegenheid 
die op bedrijventerreinen plaatsvindt meer dan verdubbeld. Dit leidt tot leegloop van de steden, 
meer verkeer en een onnodig groot beslag op de open ruimte.  
Ook in Utrecht wordt de beleidsopgave om 40% van de uitbreidingen in bestaand stedelijk gebied 
te realiseren niet gehaald. Met 77% van de plannen in het buitengebied doet de provincie het wel 
iets minder slecht dan gemiddeld.  
 
Zeeland 
De dreigende overmaat aan bedrijventerreinen in Zeeland komt overeen met het gemiddelde van 
alle provincies. Daarmee dreigt ook hier de komende jaren een groot overschot aan bedrijven-
terrein te worden aangelegd. Ongeveer 30% van de terreinen staat als verouderd te boek. De 
aanpak hiervan is erg laag. Slechts 2% van de verouderde terreinen wordt aangepakt. Hierdoor 
dreigt de veroudering en leegstand in de provincie de komende jaren nog verder toe te nemen. De 
trek van de werk-gelegenheid uit stedelijke gebieden is hoog met ruim 50% in minder dan 10 jaar. 
Na Flevoland worden in Zeeland de meeste terreinen in het open buitengebied gepland. 95% Van 
de nieuwe terreinen bevindt zich buiten het bestaand stedelijk gebied.  
 
Zuid-Holland 
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In Zuid-Holland is de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu al groter dan de totale verwachte 
vraag aan bedrijventerreinen tot 2020. In Zuid-Holland zijn daarnaast nog veel plannen voor 
nieuwe terreinen. Zonder aanvullend beleid dreigt het toekomstig overschot aan bedrijventerreinen 
dus groot te zijn met leegstand en vroegtijdige veroudering van de bestaande terreinen als gevolg.  
Iets minder dan gemiddeld, 24%, van de terreinen is momenteel verouderd. Slechts 7% wordt 
momenteel door herstructurering aangepakt. Gecombineerd met de bijzonder hoge uitgifte van 
nieuwe terreinen loopt deze provincie grote risico's op een sterke toename van de leegstand en 
veroudering. 
Ook is de provincie er niet in geslaagd om meer functiemening te creëren. Ook hier verschuift de 
werkgelegenheid sterk vanuit gemengde stedelijke gebieden naar bedrijventerreinen.  
Ook haalt de provincie niet de doelstelling om zoveel mogelijk, maar in ieder geval 40% van de 
uitbreidingsopgave binnenstedelijk te realiseren. In deze sterk verstedelijkte provincie wordt de 
komende jaren nog eens 87% van de plannen in het open buitengebied gepland. 
 
 

3.4 Aanbevelingen 
 
De uitkomsten van het onderzoek tonen de urgentie van aanvullend effectief beleid voor bedrij-
venterreinen aan. Provincies kunnen en moeten daar een belangrijke rol in spelen. Centraal hierbij 
zal moeten staan het verminderen van het huidige overaanbod van bedrijventerreinen en de 
regionale afstemming hiervan, het tegengaan van de trek van publieksgerichte en kantoorfuncties 
uit de steden naar bedrijventerreinen langs de snelwegen buiten de steden, het bevorderen van 
kwaliteit, intensief ruimtegebruik en hoogwaardige herstructurering.  
 
Dit betekent een trendbreuk met het beleid uit het verleden waar de nadruk vooral lag op de 
uitbreidingsbehoefte voor nieuwe terreinen. Provincies die op deze voet doorgaan dreigen niet 
alleen onnodig veel kostbare open ruimte te verspillen maar zorgen ook voor veel leegstand en 
vroegtijdige veroudering van bestaande terreinen. Omdat het opknappen en transformeren van 
deze terreinen een dure aangelegenheid is, zorgt dit ook nog eens voor hoge kosten in de 
toekomst.  
 
De omvang van de problematiek verschilt per provincie, maar de noodzaak van een drastische 
beperking van het overaanbod en een intensievere aanpak van verouderde terreinen is in alle 
provincies urgent aanwezig. Aan de komende provinciebesturen de uitdaging om deze omslag in 
het beleid ook daadwerkelijk vorm te geven.  
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3.4.1 Aanbevelingen voor provincies 
• Voorkom overaanbod nieuwe bedrijventerreinen door uit te gaan van reële en beleidsrijke 

ramingen van de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. 
Door aanpassing van de huidige ramingen met realistische economische groeiscenario's, 
gecorrigeerd voor beleid gericht op intensief ruimtegebruik, functiemenging en trans-
formatie.  
Toelichting: In de provinciale ramingen zouden nut en noodzaak van nieuwe terreinen 
centraal moeten staan. Veel provincies baseren hun beleid op de behoefteramingen van de 
bedrijfslocatiemonitor. De meest waarschijnlijke uitkomsten hierbij zijn niet de hoog-
economische groeiscenario's maar het middenscenario. De lage-groeiscenario's en de hoge-
groeiscenario's kunnen vervolgens gebruikt worden voor het uitvoeren van een gevoelig-
heidsanalyse.  

• Voorkom overaanbod van bedrijfsruimte door niet in te stemmen met gemeentelijke 
plannen die strijdig zijn met het provinciale beleid. 
Toelichting: De analyse van de nieuwe kaart laat zien dat de optelsom van gemeentelijke 
plannen de provinciale- en rijksramingen ver overstijgt. Om te voorkomen dat dit grote 
overaanbod ook echt aangelegd wordt, zal de provinciale overheid zijn regierol op moeten 
pakken. Niet alleen door te sturen op regionale bedrijventerreinen, maar juist ook door de 
aanleg van kleinere locale terreinen regionaal af te stemmen en het aanbod te beperken.    

• Breng fasering aan in de (resterende) plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. 
Dit kan via een globaal bestemmingsplan met instemmingsrecht voor de provincie voor de 
uitwerkingen. Hierdoor kan de vraag beter worden afgestemd op de ontwikkelingen in de 
markt. 

• Laat gemeenten in regionaal verband een facetstructuurvisie voor bedrijventerreinen 
opstellen. 

• Stel samen met gemeenten in regionaal verband een investeringsplan voor nieuwe en 
bestaande bedrijventerreinen op.  

• Sluit per regio een bestuursovereenkomst af met gemeenten gericht op verevening.  
Om de kosten voor het bouwen op nieuwe buitenstedelijke locaties en het benutten van 
ruimte op bestaande bedrijventerreinen meer in evenwicht te brengen, kan het instrument 
verevening in worden gezet. De gemeenten betalen dan een vereveningsheffing per bruto 
uitgegeven oppervlakte, dit geld vloeit terug in een regionaal vereveningsfonds. 

• Stel een provinciaal programma (met voldoende financiering) op voor de aanpak van 
verouderde terreinen. 
Niet alle provincies hebben een voldoende geïnstrumenteerd programma om de veroude-
ring en leegstand op oudere terreinen aan te pakken. De omvang van het probleem maakt 
een beleidsintensivering noodzakelijk, naast gemeentelijke en rijksinvesteringen zouden 
hiervoor ook provinciale fondsen moeten worden ingezet. 

• Breid de monitoring van bedrijventerreinen uit met leegstand en intensief ruimtegebruik. 
Voor een betere sturing in het beleid is goede informatie essentieel. De bestaande 
monitoring zou daarom moeten worden uitgebreid met informatie over leegstand op 
bestaande bedrijventerreinen, niet alleen van percelen, maar ook van bedrijfspanden, met 
informatie over intensief ruimtegebruik (via floorspace-index, bebouwingspercentages et 
cetera) én met informatie over binnenstedelijke (informele) bedrijfslocaties. 

• Zet provinciale of regionale ontwikkelingsbedrijven selectief in.  
Geef regionale ontwikkelingsbedrijven in de eerste plaats een rol in de herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen en de transformatie van gebieden naar gemengd woon-
/werkgebied. Laat de ontwikkeling van nieuwe terreinen over aan marktpartijen. 

• Benut transformatiegebieden opnieuw voor bedrijvigheid. 
Gebieden die hun oude bedrijfsfunctie hebben verloren, zoals havens, emplacementen, 
remises en industriële complexen, zijn uitstekend geschikt als stedelijk transformatie-
gebied. Zij zijn bij uitstek geschikt om niet alleen woonfuncties te huisvesten, maar ook om 
nieuwe soorten bedrijvigheid een vestigingsplaats te bieden. In de huidige praktijk worden 
deze gebieden grotendeels omgevormd tot woongebieden. Hierdoor is er weinig geschikte 
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binnenstedelijke ruimte voor functiemening en bedrijvigheid. Provincies moeten zich hier 
mede verantwoordelijk voor voelen en voor de kosten van de transformatie middelen ter 
beschikking stellen. 

• Stuur op intensief ruimtegebruik. 
Ontwikkel hiervoor beleidsinstrumenten of gebruik die van andere regio's en provincies. 

• Voer een restrictief beleid voor de bedrijven op de terreinen. 
Voorkom de verplaatsing van publieks- en kantoorfuncties naar bedrijventerreinen ener-
zijds en voorkom anderzijds dat terreinen voor de zware industrie vollopen met andere 
bedrijvigheid. 

• Bundel de ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. 
In veel provincies hebben de individuele gemeenten plannen voor afzonderlijke 
bedrijventerreinen. Dit zorgt niet alleen voor een potentieel groot overschot maar ook voor 
een lappendeken van kleine bedrijventerreinen. De verstroring voor natuur en landschap 
van al deze kleine terreinen is veel groter dan van een beperkt aantal grote terreinen.  
 

 

3.4.2 Aanbevelingen voor de rijksoverheid 
• Stel met de provincies een monitoringsprogramma voor leegstand en intensief 

ruimtegebruik op en zorg voor de financiering van dit programma. 
Voor een betere sturing in het beleid is goede informatie essentieel. De bestaande moni-
toring zou daarom moeten worden uitgebreid met informatie over leegstand op bestaande 
bedrijventerreinen, niet alleen van percelen maar ook van bedrijfspanden, met informatie 
over intensief ruimtegebruik (via floorspace-index, bebouwingspercentages et cetera) én 
met informatie over binnenstedelijke (informele) bedrijfslocaties. 

• Pas de landelijke behoefteraming voor nieuwe bedrijventerreinen aan door uit te gaan van 
reële en beleidsrijke ramingen van de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. 
Door aanpassing van de huidige ramingen met realistische economische groeiscenario's, 
gecorrigeerd voor beleid gericht op intensief ruimtegebruik, functiemenging en trans-
formatie.  
Toelichting: In de provinciale ramingen zouden nut en noodzaak van nieuwe terreinen 
centraal moeten staan. Veel provincies baseren hun beleid op de behoefteramingen van de 
bedrijfslocatiemonitor. De meest waarschijnlijke uitkomsten hierbij zijn niet de hoog-
economische groeiscenario's maar het middenscenario. De lage-groeiscenario's en de hoge-
groeiscenario's kunnen vervolgens gebruikt worden voor het uitvoeren van een gevoelig-
heidsanalyse. 

• Intensiveer de aanpak van verouderde bedrijventerreinen en maak hier voldoende 
middelen voor vrij. 

• Onderzoek en ontwikkel nieuwe instrumenten voor meer effectieve sturing zoals 
verhandelbare ruimte-uitgifte rechten, een statiegeldheffing, een leegstandsheffing en 
wettelijke minimumprijzen.  
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