
Thema Ruimtelijke Economie 
Actualisatie Regionale Agenda Werklocaties (RAW) 
 
In het RRO worden onderstaande zaken behandeld. Het gaat daarbij deels om onderwerpen met een 
informerend karakter en daarnaast een aantal beslispunten. Onderstaand zijn de onderwerpen en 
beslispunten samengevat weergegeven en worden daarna in dezelfde volgorde nader toegelicht.  
 

Nimby 
 
Beslispunt:  Kennis te nemen van de stavaza m.b.t. de Nimby projecten. 
 

Monitoringssystematiek vraag en aanbod werklocaties 
 
Beslispunt: Kennis nemen van de vernieuwde IBIS-vragenlijst en het belang van goede monitoring te 
onderschrijven door aan de IBIS-vragenlijst mee te werken.  
 

Herstructurering 
 
Beslispunt:  Door de Provincie wordt gevraagd om in te stemmen met het regionaal 
herstructureringsprogramma conform bovenstaande tabel 1.  
 

Detailhandel 
 

Beslispunt:  Kennis te nemen van de stavaza m.b.t. de Regionale Detailhandelsvisie. 
 

Kantoren 
 
Beslispunt:  Kennis te nemen van de stavaza m.b.t. de Regionale Kantorenvisie. 
 

Prognose Werklocaties 
 
Beslispunt: Via de werkgroep werken in 2014 inzet en capaciteit beschikbaar stellen om mee te werken 
aan nieuwe provinciale prognoses. (paragraaf 7) 
 
  



Nimby 
 
In het RRO van juni jl. is een aantal Nimby-cases voorgedragen voor deelname aan de Nimby-pilots. 
Het gaat om de volgende gemeenten: 

- Alphen-Chaam 
- Woensdrecht 
- Zundert 
- Bergen op Zoom 
- Geertruidenberg (in later stadium toegevoegd) 

 
In juli 2013 heeft Gedeputeerde Staten de subsidieregeling “Ondersteuning gemeentelijke aanpak 
Nimby-situaties”, vastgesteld. De subsidie kan worden ingezet om een deel van de externe begeleiding 
van het proces om tot oplossing van de Nimby-problematiek te komen, te bekostigen en is bestemd 
voor de gemeenten. De eerste inzet is het betreffende bedrijf op de huidige locatie in te passen en een 
bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.  
 
De gemeenten hebben na de zomer een brief van de provincie ontvangen, waarin de kansrijkheid van 
een subsidieaanvraag voor de betreffende cases is ingeschat, m.u.v. de gemeente Geertruidenberg 
omdat deze gemeente in eerste instantie niet in beeld was. In de komende maanden bereiden de 
gemeenten de subsidieaanvragen voor. Er zijn nog geen subsidieaanvragen concreet ingediend bij de 
provincie, stand van zaken november 2013.  
Uiterlijk 1 maart 2014 dient de aanvraag binnen te zijn. In de eerste helft van 2014 vindt vervolgens 
besluitvorming plaats over de subsidiebeschikking.  
 
In de RRO’s van 2014 en 2015  wordt de voortgang van de pilots en de pilotresultaten regelmatig 
geagendeerd. 
 
Beslispunt:  Kennis te nemen van de stavaza m.b.t. de Regionale Detailhandelsvisie. 
 
 

Monitoringssystematiek vraag en aanbod werklocaties 
 
Doel 
Doel is om te komen tot één monitorings/informatiesysteem dat ook door gemeenten wordt 
gedragen/gebruikt. Dit om te voorkomen dat er discussie ontstaat over de cijfers. 
Het project is opgedeeld in twee onderdelen. Als eerste wordt voorzien in een monitorings- en 
informatiesysteem voor het onderdeel bedrijventerreinen. Dit gaat dan met name om (verbetering van) 
de IBIS-inventarisatie en de koppeling met LISA/vestigingenregister. 
In 2014 wordt gewerkt aan de uitbreiding met kantoren en detailhandel. 
 
Pilots 
In maart heeft een pilot plaats gevonden, waaraan een vijftal gemeenten (Bergeijk, ’s-Hertogenbosch, 
Heusden, Roosendaal en Waalwijk) heeft deelgenomen. Het ging om een pilot waarbij informatie over 
bedrijventerreinen op kavelniveau wordt verzameld. Uit de pilot is gebleken dat gemeenten graag zien 
dat deze grafisch zichtbaar is, de achterliggende informatie voor hen beschikbaar wordt gesteld en er 
koppelingen worden gelegd met andere beschikbare gegevensbronnen (bijvoorbeeld het 
vestigingenregister). Qua kavelniveau is geconstateerd dat dit veel werk oplevert en daarom is hier 
vooralsnog van afgezien.    



De uitkomsten van de pilot zijn eveneens input geweest voor de businesscase die is opgesteld in 
samenspraak met de provinciale ICT-afdeling. Bij de businesscase zijn verschillende opties bekeken en 
wat de inzet (financieel en personeel) en de uitvoering (inclusief beheer) van dit project gaat kosten.  
 
Webviewer 
Uit de pilot is gebleken dat gemeenten graag zien dat de IBIS-informatie voor gemeenten toegankelijk 
wordt en er koppelingen worden gelegd met andere beschikbare gegevensbronnen (bijvoorbeeld het 
vestigingenregister/LISA). Deze webviewer zal in elk geval een luchtfoto, de IBIS-informatie en de 
LISA-informatie (vestigingenregister) laten zien. Er wordt bekeken of ook andere informatie, zoals 
bestemmingsplannen en de kaarten van de Structuurvisie, als laag kunnen worden ingebouwd. De 
basisviewer, luchtfoto + IBIS-informatie + vestigingenregister/LISA, zal eveneens door gemeenten 
worden getest en zal begin 2014 operationeel zijn. Alle gemeenten worden hierover geïnformeerd. 
 
IBIS-vragenlijst 
In maart is aan de werkgroepen werken/werklocaties gevraagd of er gemeenten zijn die willen 
meedenken met de IBIS-vragenlijst. Hierop is een werkgroep geformeerd met een drietal gemeenten 
(Someren,  Tilburg, Waalwijk) en het SRE. Deze werkgroep heeft zich over zowel de inhoudelijke 
vragen als de vormgeving van de online IBIS-vragenlijst gebogen. Deze concept-vragenlijst is 
vervolgens aan de werkgroep werken/werklocaties voorgelegd. De vragenlijst is eveneens in november 
getest en zal begin januari aan alle IBIS-contactpersonen worden verstuurd. 
 
Vervolg 
Begin januari zal door de provincie de nieuwe IBIS-inventarisatie worden verstuurd. Tevens zal begin 
2014 de webviewer operationeel zijn. Gemeenten worden geïnformeerd over de webviewer. De IBIS-
vragenlijst wordt verstuurd aan de IBIS-contactpersonen. De juiste contactpersonen zijn eveneens via 
de werkgroepen werken gecontroleerd. 
In 2014 zal verder gewerkt worden aan het monitorings-en informatiesysteem om deze uit te breiden 
met kantoren en detailhandel. 
 
Bijlage 1: Verbeterde IBIS-vragenlijst 
 
Beslispunt: Kennis nemen van de vernieuwde IBIS-vragenlijst en het belang van goede monitoring te 
onderschrijven door aan de IBIS-vragenlijst mee te werken. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Herstructurering 
 
De provincie Noord-Brabant wil in 2013 komen tot regionale afspraken over herstructurering van 
bedrijventerreinen als onderdeel van de totale aanpak van werklocaties, met de focus op 
herstructurering die gericht bijdraagt aan economische ambities (regionale 
herstructureringsprogramma’s). Op basis van deze regionale programma’s wil de provincie haar 
herstructureringsmiddelen (BOM, Provinciaal HerstructureringsProgramma (PHP) en provinciaal 
Ontwikkelbedrijf) inzetten. Om die inzet van middelen zo effectief mogelijk te laten zijn wil de 
provincie de inspanningen concentreren op die locaties die het meest van ‘economisch belang’ zijn en 
de beste ‘toekomstpotentie’ hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om performance en dynamiek in de 
speerpuntclusters of de (resterende) ontwikkelpotentie. 
 
In het RRO van juni 2013 is een shortlist voorgelegd van bedrijventerreinen waar met 
herstructurering  het grootste economische effect kan worden bereikt. Deze shortlist is gebaseerd op 
een zogenaamde Vitaliteitsindex uitgevoerd door Buck Consultants. In de afgelopen periode zijn met 
de gemeenten op de shortlist aanvullende gesprekken gevoerd door BOM en provincie, waarbij onder 
andere is gekeken naar de (mogelijke) financiële inzet van de betreffende gemeente op het realiseren 
van de herstructureringsopgave. Dit heeft geresulteerd in onderstaand resultaat: 
 
Gemeente  Terrein Project Financiering 

gemeente 
Aanvraag 
PHP 
2014 

Inzet 
BOM/BHB 

Inzet 
Ontwikkel 
Bedrijf 

Bergen op 
Zoom 

Theodorushaven Aanpak kades en 
taluds 

Ja Ja Nee Nee 

Bergen op 
Zoom 

Theodorushaven Verplaatsing 
Containerterminal 

Ja Nee Mogelijk Mogelijk 

Bergen op 
Zoom* 
(beroep op 
maatschappelijk 
belang) 

De Meren Aanpak openbare 
ruimte 

Ja Mogelijk Nee Nee 

Breda De Krogten Ontsluiting natte 
kavels aan 
Krouwelaarshaven 

Ja Ja Ja Nee 

Breda Emer-
Noord/Hintelaken 

Opwaardering 
verlengde 
Rudonk/Hekven 

Ja Ja Ja Nee 

Breda Hazeldonk Ontwikkeling 
truckparking 

Mogelijk Nee Mogelijk Mogelijk 

Etten-Leur Vosdonk Operatie waterweg Ja Ja Nee Nee 

Etten-Leur Vosdonk SVZ-locatie Nee Mogelijk Nee Nee 

Etten-Leur Vosdonk Milieusaneringen 
Vosdonk 

Ja Mogelijk Nee Nee 

Moerdijk Dintelmond Intensivering 
ruimte 

Mogelijk Nee Ja Nee 

Oosterhout Weststad Ontwikkeling 
OCT en ODC 
 

Ja Mogelijk Mogelijk Nee 



Roosendaal Borchwerf Herstructurering 
De Ziel, 
ontsluiting weg-
waterterminal 

Ja Ja Nee Nee 

Roosendaal Borchwerf Herprofilering 
Hoge Bergen en 
Stepvelden 

Ja Ja Nee Nee 

Roosendaal Majoppeveld Herstructurering 
Protonweg, 
Neutronweg 

Ja Ja Nee Nee 

Werkendam Biesboschhaven Geen - - - - 

Woensdrecht Aviolanda Herstructurering 
Aviolandalaan 

Ja Ja Ja Nee 

 
Toelichting bij de tabel 
Per terrein op de shortlist is aangegeven of er wel, geen of mogelijk financiering beschikbaar is vanuit 
de gemeente om de herstructureringsopgave te realiseren. Deze financiering kan bestaan uit geld, 
maar ook uit in te brengen van gronden. Daarnaast is aangegeven of de BOM/BHB betrokken is bij 
het project en of er inzet vanuit het Provinciale OntwikkelBedrijf is. De kolom ‘aanvraag PHP 2014’ 
geeft aan of een gemeente voornemens is om wel, geen of mogelijk een aanvraag te doen in het kader 
van de tweede tranche van het Provinciaal HerstructureringsProgramma.  
 
In de tweede tranche van deze subsidieregeling komt ca. 8 miljoen euro beschikbaar die ingezet wordt 
voor het realiseren van de regionale herstructureringsprogramma’s in Noord-Brabant. De tranche 
wordt per 1 januari 2014 opengesteld en loopt tot 1 maart 2014. Per aanvrager kan een maximale 
bijdrage van 750.000 euro worden toegekend. In de periode mei – juni 2014 vindt de beschikking 
plaats. 
 
Belangrijk om daarbij op te merken, is dat met vaststelling van bovenstaand regionaal 
herstructureringsprogramma, alleen de gemeenten die in het programma staan en bij hun project een 
ja of mogelijk hebben staan in de kolom ‘aanvraag PHP 2014’ daadwerkelijk een subsidieaanvraag 
kunnen doen in het kader van de tweede tranche PHP. Een van de voorwaarden voor een 
subsidieaanvraag is, dat het project onderdeel is van een in het RRO vastgesteld regionaal 
herstructureringsprogramma. 
Vervolg 
Na vaststelling van het regionaal herstructureringsprogramma in het RRO van december, kunnen de 
betreffende gemeenten voor hun projecten een subsidieaanvraag indienen. De voortgang van de 
projecten zal in 2014 en 2015 regelmatig in de werkgroep werken besproken worden.  
 
De projecten worden tevens in het activiteitenplan van de BOM voor 2014 opgenomen. 
 
Beslispunt: Het RRO stemt in met het regionaal herstructureringsprogramma conform bovenstaande 
tabel 
 

 
 
 
 



Detailhandel 
 
In de afgelopen periode is een concept detailhandelsvisie opgesteld, die in grote lijnen de 
keuzemogelijkheden aangeeft en zeker nog verder dient te worden aangescherpt en uitgewerkt.  
Alle gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren. Die reacties zijn inmiddels 
verzameld en worden momenteel verwerkt.  
Pas daarna kan een concrete uitvoeringsagenda worden opgesteld. Het opgestelde document bevat een 
groot aantal mogelijkheden, die een bijdrage kunnen leveren aan en versterking van de regionale 
detailhandel. Het is belangrijk dat daaruit een keuze wordt gemaakt. Welke onderwerpen worden door 
de regio belangrijk gevonden en hoe kan daarin een volgorde worden bepaald?  

In de vergadering van 1 oktober jl. is door de Bestuurscommissie SEZ besloten om in te stemmen het 
daartoe te volgen (onderstaande) proces:  

• Tot eind september: Gemeenten kunnen, via hun contactambtenaar reageren op het concept 
van het regionale detailhandelsbeleid.  

• 4e kwartaal 2013: De werkgroep detailhandel draagt, rekening houdend met de gemaakte 
opmerkingen, zorg voor een verdere uitwerking en aanscherping van het beschikbare concept 
van BRO. 

• 17 september : start van de “masterclass aanloopstraten” (doorlooptijd bedraagt 8 tot 12 
maanden). 

• September/oktober 2013: start van bestuurlijke pilot (het maken van keuzes) (doorlooptijd: 6 
maanden). 

• De (voorlopige) resultaten van de beide pilots zullen, daar waar mogelijk, worden verwerkt en 
in de vergadering van de bestuurscommissie SEZ van 10 december a.s. zal de “tussenstand” 
van het regionaal beleid worden voorgelegd. 

• De werkgroep detailhandel draagt, in het komende half jaar, zorg voor de uitwerking van 
voorstellen voor een breed gedragen regionaal detailhandelsbeleid en een daaraan gekoppelde 
uitvoeringsagenda. Deze voorstellen zullen worden afgestemd met de andere 
contactambtenaren detailhandel en een vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven. 

Vaststelling van het regionaal detailhandelsbeleid kan dan in het eerste kwartaal van 2014 
plaatsvinden. 
Het hiervoor beschreven proces loopt nog steeds volgens schema. 
 
Ten aanzien van de genoemde pilots kan het volgende worden mede aangegeven: 
“Masterclass aanloopstraten”: 
Deze is op 17 september gestart en er hebben inmiddels 3 bijeenkomsten plaatsgevonden, waaraan 
een 5-tal vertegenwoordigers uit de regio hebben deelgenomen. Terugkoppeling vindt plaats in het 
overleg van de contactambtenaren detailhandel. De eerste keer was dat niet meer dan een 
kennismaking met de overige deelnemers en een uitwisseling van kennis. Het voornemen is om aan het 
eind van de sessies, de opgedane kennis met andere regio’s te delen. 
 
“Bestuurlijke pilot (het maken van keuze’s)”: 
Er is voor gekozen om de start van die pilot te koppelen aan de oorspronkelijk in september/oktober 
geplande provinciale bijeenkomst om, in aanwezigheid van gedeputeerde Yves de Boer,  met 
bestuurders en marktpartijen van gedachten te wisselen over detailhandelsontwikkelingen. Tijdens die 
bijeenkomst kan dan, door het uitvoerende bureau (STEC), worden toelicht hoe daar invulling aan zal 
worden gegeven. Deze bijeenkomst staat nu gepland voor 21 november a.s. 
 
 
Beslispunt:  Kennis te nemen van de stavaza m.b.t. de Regionale Detailhandelsvisie. 



Kantoren 
Er is inmiddels een eerste aanzet gemaakt voor een regionale kantorenvisie. Daarin loopt de regio aan 
tegen het feit dat er soms sprake is van verouderde gegevens en ook geen eenduidige methode van 
inventariseren en monitoren wordt gehanteerd. Uitwerking van het geheel zou tot gevolg hebben dat 
“appels met peren” worden vergeleken. 
 
Ambtelijk is afgesproken dat aan de afdelingen Onderzoek en Informatie van de verschillende 
gemeenten, wordt gevraagd om een voorstel uit te werken, waarin allereerst wordt aangegeven welke 
gegevens relevant zijn en vervolgens wordt gekeken naar het gemak waarmee de benodigde gegevens 
verkregen kunnen worden. 
 
Verwacht wordt dat dit voorstel in december kan worden afgerond, waarna een goede inventarisatie in 
januari kan plaatsvinden en vervolgens in februari/maart een uitgewerkt voorstel aan de deelnemende 
gemeenten kan worden voorgelegd    
 
Beslispunt:  Kennis te nemen van de stavaza m.b.t. de Regionale Kantorenvisie. 
 

Prognose Werklocaties 
 

Nieuwe prognose werklocaties in 2014 
Overeenkomstig de Verordening ruimte worden jaarlijks in de Regionaal Ruimtelijke Overleggen 
(RRO’s) bestuurlijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bestaande en nieuwe 
bedrijventerreinen. Ook worden in alle RRO’s belangrijke stappen gezet om te komen tot bestuurlijke 
afspraken over kantoren- en detailhandelslocaties.  
 
Belangrijk in dit proces is de beschikbaarheid van actuele prognoses en gegevens. Op grond van de 
Verordening ruimte dienen Gedeputeerde Staten ten minste eens per bestuursperiode prognoses op te 
stellen van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties. De 
prognoses worden voorgelegd aan de regionale ruimtelijke overleggen (RRO’s) en zijn richtinggevend 
voor het maken van regionale afspraken. 
 
In 2014 stelt de provincie nieuwe prognoses op. De prognoses worden opgesteld binnen het 
programma ‘Bedrijventerreinen en andere werklocaties’ van de provincie. Het motto van dit 
programma is ‘Samen naar vitale werklocaties’. De provincie wil de regio’s ’actief betrekken bij de 
totstandkoming van de nieuwe prognoses.  
 
Nieuwe prognose bedrijventerreinen 
De laatste provinciale prognose bedrijventerreinen is opgesteld in 2010. De resultaten van deze 
prognose zijn gepresenteerd in de Monitor Werklocaties Noord-Brabant 2011. In 2014 wordt een 
nieuwe prognose bedrijventerreinen opgesteld (uitgesplitst naar RRO-gebied).  
De provincie vindt het belangrijk dat er draagvlak in de regio’s is voor de keuze van de methodiek voor 
de nieuwe prognose bedrijventerreinen. Daarom worden vertegenwoordigers uit de regio’s betrokken 
bij het opstellen van de uitvraag en gunning van de opdracht m.b.t. de prognose bedrijventerreinen. 
De provincie zal bij de regionale werkgroepen werken inventariseren wie wil participeren.   
Via de werkgroep werken wil de provincie bovendien inzicht krijgen in de regiospecifieke wensen 
omtrent de informatie en gegevens die de prognose moet opleveren, juist ook om nieuwe regionale 
afspraken te kunnen maken. Daarnaast wil de provincie de werkgroep werken inschakelen om de 
vervangingsvraag goed in beeld te brengen. 



 
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk is de enige zeehaven in Noord-Brabant. Er is voor de 
provincie op dit moment geen aanleiding en noodzaak om een aparte prognose zeehaventerreinen op 
te stellen. Met de Havenstrategie Moerdijk 2030 wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling van 
zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en haar omgeving. 
 
EIB-onderzoek kantorenmarkt Brabant wordt aangevuld 
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de (toekomstige) 
vraag en het aanbod op de kantorenmarkt in Noord-Brabant. Dit als onderdeel van een landelijk 
dekkend onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&M in het kader van het 
Actieprogramma ‘Aanpak Leegstand Kantoren’. 
 
Met het onderzoek van het EIB zijn recente prognoses van de Brabantse kantorenmarkt beschikbaar. 
Mede in het licht van de bestuurlijke afspraken die in een aantal RRO’s gemaakt worden, is het 
opstellen van nieuwe provinciale prognoses niet zinvol.  
Wel wil de provincie in 2014, aanvullend op het EIB-onderzoek en in lijn met opmerkingen vanuit de 
B5, een vraag-aanbod confrontatie per RRO-regio opstellen en hierbij ook de kantorenvoorraad vanaf 
250 m2 betrekken. Het idee is om bij dit proces de huidige projectgroep kantoren (vanuit de B5) te 
betrekken. 
 
Provincie versterkt haar rol op het gebied van informatievoorziening en kennisontwikkeling met betrekking tot detailhandel 
Het Expertteam detailhandel geeft in haar advies (mei 2013) aan dat de beschikbaarheid van goede 
kennis en informatie belangrijk is voor het bereiken van een gedeeld perspectief (tussen overheden 
onderling, en met marktpartijen), wat een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur 
inhoudt.  
De regionale detailhandelsvisies die door /in alle regio’s momenteel opgesteld worden, zijn een 
belangrijke stap in dit proces. De verschillende visies zullen bovendien een belangrijke basis zijn voor 
regionaal bestuurlijke afspraken detailhandel (zoals opgenomen in de ontwerp-Verordening ruimte); 
dit is een thema waarover nog niet eerder in regionaal verband bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. 
 
Om de regionale afspraken te kunnen monitoren en nieuwe detailhandelsinitiatieven goed te kunnen 
beoordelen, is het noodzakelijk om een actueel inzicht te hebben in (regionale) trends en 
ontwikkelingen in de retailsector (bv. internetwinkels en afhaalpunten) en de daarmee samenhangende 
vraag en aanbod van het winkelvloeroppervlak. 
Volgens het Expertteam heeft de provincie een centrale rol als het gaat om informatievoorziening, 
kennisuitwisseling, monitoring en onderzoek. Mede naar aanleiding van dit advies wil de provincie 
deze rol in 2014 versterken. De komende tijd zal de provincie deze lijn verder vorm en inhoud geven 
en hierbij ook de regio’s, marktpartijen en kennisinstellingen betrekken. 
 
Inzet en capaciteit vanuit regio’s belangrijk 
Duidelijk is dat de provincie de regio’s actief wil betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe 
prognoses. De provincie realiseert zich dat dit capaciteit en inzet vanuit de regio’s vraagt, die niet altijd 
en overal beschikbaar is. In overleg met de werkgroepen werken wil de provincie bekijken hoe de 
betrokkenheid per thema kan worden georganiseerd. Gelet op het gemeenschappelijke belang van 
actuele prognoses, vertrouwt de provincie erop dat de regio’s in 2014 de benodigde inzet en capaciteit 
beschikbaar willen stellen. 
 
Beslispunt: Via de werkgroep werken in 2014 inzet en capaciteit beschikbaar stellen om mee te werken 
aan nieuwe provinciale prognoses. 



1. Plannaam/terreinnaam:
2. Rinnummer:
3. Kernnaam:

4. Dit terrein is opgeheven, indien ja, vraag 5

5. Reden opheffing:

6. Startjaar uitgifte                                                      xxx

7. Totale oppervlakte (op peildatum)2011 2012
Bruto     xxx                      xxx

Netto                xxx xxx

Netto reeds uitgegeven xxx xxx (berekening)

Nog uitgeefbaar xxx xxx (berekening)

8. Uitgifte (netto)     (volledig kalenderjaar)
2010 2011

Uitgegeven           xxx

Teruggekocht          xxx

9. Aanbod (op peildatum)
Terstond Niet terstond Totaal
2011 2012 2011 2012 2011 2012

Gemeente xxx xxx xxx

Particulier xxx xxx xxx

2011 2012
10. Grootste uitgeefbare deel xxxx

11. Is er sprake van structurele (langer dan 3 jaar) leegstand  m.b.t. bedrijfsruimten? (indicatie)
o Ja                  %
o Nee

12.
12. 30.  Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen



13. Verkoopprijs 2011 2012
Minimum                 xxx

Maximum                xxx           

14. Erfpachtprijs 2011 2012
Minimum                 xxx

Maximum                xxx           

15. Schaalniveau
o Lokaal
o Bovenlokaal/regionaal

16. Opzet
o Overwegend grootschalige kavels >5000m2
o Overwegend kleinschalige kavels <5000m2
o Deels grootschalig, deels kleinschalig

17. Type werklocatie
o Zeehaventerreinen
o Bedrijventerrein

o Logistiek
o Zwaar/Hogere milieucategorieën
o Overig bedrijventerrein (incl. gemengde terreinen)

o Economische zone
o Detailhandel
o Onderwijs
o Zorg
o Platformgebonden bedrijvigheid
o Agribusinesscomplex

18. Kwaliteit terrein op dit moment
o Hoogwaardig (inclusief campussen)
o Modern
o Functioneel

19. Functiemenging
o Ja
o Gedeeltelijk
o Nee



20. Planfase
o Vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan
o Vastgesteld bestemmingsplan
o Ontwerp bestemmingsplan
o Plan in structuurvisie

21. Minimale milieucategorie
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o 6
o Geen minimale milieucategorie vastgesteld

22. Maximale milieucategorie
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o 6
o Geen maximale milieucategorie vastgesteld

23. Geluidszonering
o Ja
o Nee

24. Parkmanagement
o Ja
o In opzet
o Nee

25. Hoe is de externe bereikbaarheid?
o Goed
o Redelijk
o Slecht

26. Is er sprake van parkeerdruk in de openbare ruimte?
o Ja
o Gedeeltelijk
o Nee

27. Hoe is het terrein ontsloten via de weg?
o Rijksweg
o Provinciale weg
o Lokale weg



28. Is het terrein ontsloten via het spoor?
o Wel spoor

o Met aftakking naar werklocatie
o Particulier gebruik
o Publiek gebruik
o Niet in gebruik

o Geen aftakking
o Geen spoor

29. Is het terrein ontsloten via het water?
o Wel vaarwater

o Kade aanwezig
o Eigendom particuliere eigenaar
o Eigendom van overheid
o Eigendom van overheid en particuliere eigenaar
o Niet in gebruik

o Geen kade 
o Geen vaarwater

30. Is het terrein ontsloten via OV? 
o Via spoor (halte binnen 500m – 1km van terrein?)
o Via bus (halte op of direct aan terrein)
o Via spoor en bus
o Via particulier initiatief
o Nee

31. Is op het terrein glasvezel aanwezig?
o Ja
o Ja, maar niet voor alle ondernemers beschikbaar
o Nee

32. Is de locatie verouderd?
o Ja
o Gedeeltelijk
o Nee

33. Wat is het oppervlak van de veroudering?
o Bruto ha
o Netto ha
o Onbekend

o Bruto meer dan 50%
o Bruto minder dan 50%



34. Indien de locatie is verouderd, waarop heeft de veroudering betrekking?
o De openbare ruimte
o Private kavels
o Zowel de openbare ruimte als private kavels

35. Wat is de hoofdoorzaak van de veroudering?
o Technisch
o Economisch
o Maatschappelijk
o Ruimtelijk

36. Wat is de gemeentelijke ontwikkelingsvisie op het terrein?
Behoud of versterking bestaande profiel bruto hectare
Facelift bruto hectare
Revitalisering bruto hectare
Zware revitalisering bruto hectare
Herprofilering bruto hectare
Transformatie bruto hectare

37. Herstructureringsplan aanwezig
o Ja
o Nee

Indien ja in welke fase bevindt het plan zich:
o Plan van aanpak/startnotitie
o Masterplan
o Revitaliseringsplan/projectplan
o Financieringsfase
o Voorbereidingsfase
o Uitvoeringsfase

38. Heeft de gemeente middelen gereserveerd voor verbetering van het terrein?
o Ja, kostendekkend
o Ja, gedeeltelijk kostendekkend
o Nee

39. Wat is de aard van de financiële middelen? (meerdere opties mogelijk)
o Gemeentelijke middelen
o Middelen van derden o.a. BOM/BHB
o Middelen via verevening
o Anders nl….


