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Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden
wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische,
maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-,
beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 85-jarige
bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht;
regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur,
onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en
samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de
academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met
internationale samenwerkingspartners delen.
Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale
standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame
bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen,
milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO₂-uitstoot af,
stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSCof PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO₂-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80%
afgenomen.
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1 Management summary

1.1

Achtergrond

De afgelopen jaren is er door overprogrammering leegstand ontstaan bij kantoren,
bedrijventerreinen en perifere detailhandelsvestigingen. Ondanks verschillende aanzienlijke
herprogrammeringsopgaven, zal nog een aanvullende herprogrammering moeten plaatsvinden om
vraag en aanbod weer in balans te brengen.
Voorliggende rapportage vormt een bouwstenendocument voor het nieuwe Regionaal Programma
Werklocaties, waarin anders dan andere jaren bedrijventerreinen én kantoren én perifere
detailhandelslocaties tegelijk en integraal in ogenschouw worden genomen. Goed inzicht in de
kwaliteiten en kwantiteiten van vraag en aanbod aan werklocaties vormen de basis voor het
actualiseren en herzien van bestuurlijke afspraken zodat de regio snel kan inspelen op nieuwe
ontwikkelingen. Dit alles ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling van de regio.
Proces
De basis van de Herijking van de Regionale Programmering Werklocaties is gelegen in de
vaststelling van gezamenlijk gedragen uitgangspunten welke een set aan spelregels opleveren..
Aan de hand van deze uitgangspuntennotitie wordt in voorliggende rapportage objectief, vraag en
aanbod naar werklocaties van Bedrijfsterreinen inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de
aanbodgegevens geactualiseerd en afgestemd met de betreffende gemeenten. Voor de vraagkant
vormen de bestaande ramingen van de provincie de basis. In de volgende hoofdstukken is per type
werklocatie aangegeven welke stappen genomen zijn voor de vraag en aanbod-analyse.
De uitgangspuntennotitie, de rapportage van vraag en aanbod en de beslispuntennotitie vormen
gezamenlijk de bouwstenen voor het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties

1.2

Kwantitatieve analyse bedrijventerreinen

Uit de kwantitatieve analyse, gebaseerd op de door de gemeenten aangeleverde lijsten en de
informatie in IBIS, komen we uit op de volgende cijfers.


Voor de periode 2015-2025 is de verwachte ruimtevraag op bedrijventerreinen 219
hectare netto, opgebouwd uit 207 hectare uitbreidingsvraag en 12 hectare
vervangingsvraag.



Het onherroepelijk beschikbaar aanbod bedraagt momenteel 374 hectare netto.



Aan Overige plannen (dit zijn voorgenomen plannen voor bedrijventerreinen, ontwikkeling
van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen), die (nog) niet de status van
onherroepelijk plan hebben bereikt bedraagt het bekende aanbod 297 hectare.



Uit inventarisatie is gebleken dat van het totale leegstaande vastgoed in de gehele regio
(750.000 m2), circa 50% als courant kan worden beschouwd. Deze courante leegstand
(ca. 375.000 m2) kan aangewend worden om ruimtevraag te faciliteren, indien het
onherroepelijk (kwalitatief) aanbod ontoereikend is. (bedoeld is: “niet passend is” ?)

5

Confrontatie vraag en aanbod kwantitatief: 155 ha overaanbod
De analyse naar de feitelijke situatie leidt ertoe dat in de regio Arnhem-Nijmegen in de periode
2015-2025 het onherroepelijke aanbod 155 hectare groter is dan de verwachte vraag.
Op basis van de kwantitatieve analyse is er geen aanleiding om de status van de overige plannen
(297 hectare) te herzien. Zeker in relatie tot het aanwezige courant leegstaand vastgoed (375.000
m2) dat immers ook ingezet kan worden om ruimtevraag te faciliteren.
Figuur 1.1

1.3

Schematische kwantitatieve weergave vraag-aanbod confrontatie

Kwalitatieve analyse bedrijventerreinen

Met de kwalitatieve beoordeling is inzicht gegeven of het aanbod lokaal, regionaal of
bovenregionaal is georiënteerd. Onderstaand figuur geeft een gecombineerd beeld van de VraagAanbod confrontatie (zowel uitgedrukt in clusters als ruimtelijke oriëntatie)
Figuur 1.2Vraag-aanbod vanuit de clusters en ruimtelijke oriëntatie

Vraagraming
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Aanbod



65% van het aanbod faciliteert meerdere doelgroepen en wordt daarmee als gemengd
beschouwd.



40% van het aanbod wordt als bovenregionaal beschouwd.



In het segment bovenregionaal aanbod constateren we een overaanbod van 111 hectare.
Lokaal en lokaal-regionaal georiënteerd vraag en aanbod zijn (qua totaal hectares) op elkaar
afgestemd. Voor transport, logistiek en groothandel is er een tekort aan lokaal- en regionaal
georiënteerde terreinen. .



Het cluster transport, logistiek en groothandel heeft als enige cluster een vraagraming dat hoger
ligt dan het aanbod die zich specifiek gericht op deze doelgroep. Een deel van gemengde
terreinen moet worden aangesproken om dit cluster te faciliteren.

Conclusies geschiktheid locaties i.r.t. vraag-aanbod
Per cluster is gekeken hoe geschikt het totaal onherroepelijk aanbod is. Hierbij is niet alleen naar
de huidige planologische bestemming gekeken, maar juist naar de kwalitatieve geschiktheidseisen.
De kwalificatie “zeer geschikt” wordt alleen behaald indien en de juiste planologische bestemming
(doelgroep) passend is en de juiste locatiekwaliteiten aanwezig zijn. Terreinen met de kwalificatie
“geschikt” kunnen of de juiste bestemming in combinatie met mindere locatiekwaliteiten bevatten of
niet de juiste bestemming, maar wel de juiste locatiekwaliteiten. De kwalificatie “minder geschikt”
betekent dat zowel de bestemming als de locatiekwaliteiten ontoereikend zijn.


Van de totale voorraad aan onherroepelijk beschikbaar aanbod kan er 54 hectare voor alle
clusters worden aangemerkt als zeer geschikt, 291 hectare voor alle clusters als geschikt en 29
hectare voor alle clusters als minder geschikt.



Het zeer geschikte aanbod van 54 hectare betekent in dit verband dat deze terreinen, in
verhouding tot de andere terreinen, kwalitatief het meest aan de vestigingsvoorwaarden vanuit
alle clusters tegemoet komen. Deze terreinen zijn daarmee als het meest multifunctioneel en
kansrijk te bestempelen. Het zeer geschikte aanbod voor alle clusters is niet toereikend om de
totale ruimtevraag te faciliteren.



Als de categorie geschikt en zeer geschikt worden samengevoegd, dan geldt voor alle clusters
dat het onherroepelijk aanbod aan bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen van
voldoende kwaliteit is om de toekomstige vraag vanuit de clusters te kunnen accommoderen.



Het totaal aan geschikt en zeer geschikt aanbod is echter groter dan de totale ruimtevraag,
waarbij met name het segment bovenregionale georiënteerde terreinen met geschikt aanbod
een overaanbod kent.

1.4

Confrontatie vraag en aanbod

De volgende conclusies volgen uit de vraag aanbod-confrontatie en geven richting aan de
beslispuntennotitie:


Doorlopen laddertoets: kwantitatief overaanbod



Kwalitatieve beoordeling Ecorys: ook overaanbod



Mismatch vraag versus aanbod vooral op (bovenregionale) terreinen



Grootste ruimtevraag binnen het cluster transport, logistiek en groothandel



Geen ruimtevraag te verwachten vanuit het cluster industrie en bouw



Vraag en aanbod in evenwicht voor het cluster dienstverlening en consumentendiensten



Zonder herprogrammering geen grondslag voor het in procedure brengen van overige plannen
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2 Inleiding

2.1

Achtergrond

De afgelopen jaren is een over-programmering en leegstand ontstaan bij kantoren,
bedrijventerreinen en perifere detailhandelsvestigingen. Er heeft reeds een aanzienlijke
herprogrammering plaatsgevonden; maar er zal nog een verdere herprogrammering plaatsvinden.
In de Integrale MIRT-agenda Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen1 is de oproep gedaan tot het
aanbrengen van focus en concentratie wat moet leiden tot gerichte locatiekeuzes voor de
bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel.
Een nieuw op te stellen Regionaal Programma Werklocaties vloeit voort uit de afspraak in het
Regionaal Programma Bedrijventerreinen om iedere twee jaar het programma te herijken. Goed
inzicht in de kwaliteiten en kwantiteiten van vraag en aanbod aan werklocaties vormen de basis
voor het actualiseren en herzien van bestuurlijke afspraken zodat de regio snel kan inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. Dit alles ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling van de
regio.

2.2

Doel

Het uiteindelijke doel van het op te stellen Regionaal Programma Werklocaties kan als volgt
worden geformuleerd:
Een Regionaal Programma Werklocaties (bedrijventerreinen, perifere detailhandel en kantoorlocaties)
waarbij vraag en aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief met elkaar in balans zijn, zodanig dat de
economische ontwikkeling en werkgelegenheidsgroei maximaal gestimuleerd wordt. Hierbij is er aandacht
besteed aan het bestaand leegstaande vastgoed. .

Het Regionaal Programma Werklocaties vertaalt de ambities uit de MIRT-agenda naar een aanbod
van werklocaties die aansluit bij de vraag van de markt. Op goed in te kunnen spelen op de
veranderende marktvraag is het waarborgen van flexibiliteit in de planning en het beschikbaar
stellen van het juiste aanbod in combinatie met goede (regionaal) bestuurlijke afspraken essentieel.
Het uiteindelijke afsprakenkader moet voldoen aan de uitgangspunten van de ladder voor
duurzame verstedelijking.
Voorliggende rapportage vormt het bouwstenendocument voor het op te stellen Regionaal
Programma Werklocaties. Het bouwstenen document geeft inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van
vraag en aanbod voor bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel in de regio.

2.3

Proces

De basis van de Herijking van de Regionale Programmering Werklocaties is gelegen in een
gezamenlijk gedragen vertrekpunt over de gehanteerde uitgangspunten. Het proces is daarom van
start gegaan met het formuleren van een gedragen set aan uitgangspunten. Deze

1

Integrale MIRT-agenda Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen, april 2015. Samen bouwen aan een gezond en energiek
stedelijk netwerk.
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uitgangspuntennotitie is in nauw overleg met de ambtelijke werkgroep2 door Ecorys opgesteld ten
behoeve van eenzelfde en gedragen interpretatie van het in beeld brengen van vraag en aanbod.
Het gaat er hierbij om dat alle gemeenten langs dezelfde ‘meetlat’ gelegd worden. In het
portefeuillehouders overleg Economie van 18 november 2015 zijn de uitgangspuntennotities voor
respectievelijk bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel bestuurlijk geaccordeerd.
Dit rapport betreft een analyse van vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen in de regio
Arnhem-Nijmegen voor de periode 2015 tot en met 2025. Deze analyse is gericht op zowel een
kwantitatieve als kwalitatieve confrontatie van vraag en aanbod. Hoeveel ruimtevraag kunnen we in
de komende jaren verwachten, vanuit welke sectoren komt die ruimtevraag en in hoeverre voldoet
het vigerend en gepland aanbod om in deze vraag te voorzien?
De Provincie Gelderland stelt periodiek een
kwantitatieve vraag/aanbod-confrontatie op om
te kunnen beoordelen of het aanbod van
bedrijventerreinen in een redelijke verhouding
staat tot de toekomstige vraag naar
bedrijventerreinen. De laatste confrontatie heeft
in 2013 plaatsgevonden3 . Deze confrontaties
zijn een momentopname en moeten dus
regelmatig worden geactualiseerd. Daarbij is er
nadrukkelijk behoefte om scherper inzicht te
verkrijgen in de kwaliteiten van vraag en aanbod.
Dit inzicht is er nu in beperkte mate en biedt
momenteel onvoldoende handvatten om
bestuurlijke afspraken te maken en gericht
beleid te kunnen formuleren, daarom is gestart met dit onderzoek.
De kwantitatieve vraaganalyse per sector is opgesteld door de provincie Gelderland en wordt in
deze rapportage vertaald naar ruimtevraag vanuit een viertal clusters zodat een goede confrontatie
van vraag en aanbod gemaakt kan worden. Voor de ruimtevraag vanuit de clusters is nadrukkelijk
gekeken naar kwalitatieve criteria die meer en beter inzicht geven dan alleen een hectare
discussie. Kwalitatieve aspecten die onder andere nadrukkelijk aan bod komen zijn: de gewenste
vestigingsplaatsfactoren vanuit de clusters en in hoeverre het aanbod daaraan voldoet, op welke
doelgroepen de bedrijventerreinen zich richten (logistiek, industrie of bijvoorbeeld watergebonden
activiteiten), welke ruimtelijke oriëntatie (lokaal, regionaal, (boven)regionaal) het terrein heeft en
hoe courant het aanbod is. Op basis van de kwalitatieve analyse wordt middels een classificatie
gekeken in hoeverre het aanbod geschikt is voor welk cluster en in hoeverre er sprake is van een
mismatch tussen verwachte ruimtevraag en het aanbod.
In een aantal gevallen zijn er op bedrijventerreinen ook kantoren gevestigd. Dit is deels afhankelijk
van het bestemmingsplan, deels van het feit of het een solitair kantorenpand betreft of een
ondersteunend kantoor bij een bedrijf. Er wordt bij de inventarisatie van kantoorlocaties rekening
gehouden met de mogelijkheid van dubbeltellingen (dat een werklocatie zowel bij de inventarisatie
van bedrijventerreinen als bij kantoren wordt meegenomen). Er is reeds een goed beeld voor welke
terreinen dit mogelijk gaat gelden.

2

3
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De ambtelijke werkgroep die het opstellen van het regionaal Programma Werklocaties begeleidt bestaat uit
vertegenwoordigers namens de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Zevenaar, Overbetuwe en
Wijchen.
Provincie Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, april 2013. Onderzoeksmemorandum vraag-aanbod
confrontatiebedrijventerreinen

2.4

De regio

Er nemen 19 gemeenten deel aan het Regionaal Programma Werklocaties. Hiermee omvat het
studiegebied de regio COROP Arnhem-Nijmegen en de gemeente Montferland en gemeente Mook
en Middelaar. In het vervolg spreken we over de regio of regio Arnhem-Nijmegen.
Figuur 2.1 Studiegebied

Bron: Ecorys
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3 Vraagraming

De toekomstige vraag naar bedrijventerreinen wordt geraamd aan de hand van een prognosemodel
dat door de Provincie Gelderland wordt beheerd. Dit prognosemodel is gebaseerd op de vier
vergezichten van de WLO4 met onderliggende groeicijfers en de bedrijfslocatiemonitor met daarin
het ruimtegebruik per werknemer naar sector en de locatietypevoorkeuren. De gepresenteerde
cijfers in het verleden5 zijn voor voorliggende rapportage geactualiseerd naar het niveau van 2015,
met doorkijk tot 2025 en aangepast naar het nieuwe regionale schaalniveau waarvoor het
Regionaal Programma Werklocaties wordt opgesteld (zie hoofdstuk 1- de regio).6

3.1

Methodische opbouw vraagraming

In het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten (VNG)
overeengekomen dat zij bij de planning van bedrijventerreinen het scenario Transatlantic Market
(TM) als referentie nemen voor het in beeld brengen van de vraag naar bedrijventerreinen. In de
Gelderse Structuurvisie Bedrijventerreinen wordt dan ook het TM-scenario als vertrekpunt
genomen voor de planologische reservering van de ruimte voor bedrijventerreinen7. Na overleg is
in de uitgangspuntennotitie besloten vast te houden aan het TM-scenario als referentie voor het in
beeld brengen van de vraag naar bedrijventerreinen tot 2025.
In december 2015 hebben het CPB en PBL een nieuwe scenariostudie gepubliceerd. Hieronder
gaan we kort in op de betekenis ervan voor de ramingen zoals die in deze studie zijn gehanteerd.
Belangrijkste boodschap is dat op dit moment het gehanteerde Transatlantic Marketscenario nog
steeds valide en best bruikbaar is.
'Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s’
In 2012 heeft het CPB de actualiteit van de langetermijnscenario’s uit 2004 opnieuw beoordeeld en
geconcludeerd dat er geen redenen zijn om deze te herzien: BBP, arbeidsproductiviteit en arbeidsaanbod
8

vallen nog duidelijk binnen de bandbreedtes van de scenario’s . De scenario’s worden echter om de 7 à 10
jaar herzien en dus kwam de houdbaarheidsdatum toch in zicht. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
heeft daarom in 2013 aan het PBL en het CPB gevraagd om een nieuwe scenariostudie op te stellen die in
december 2015 is gepubliceerd. Deze studie bevat echter geen vertaling van de economische
groeiscenario’s naar ruimtevraag van het bedrijfsleven en ook geen gedetailleerde banenprognose per
sector, die voor een dergelijke vertaalslag onontbeerlijk is. Een vergelijking tussen de oude en de nieuwe
scenario’s laat zien dat de banengroei in het TM-scenario binnen de bandbreedte van de nieuwe
scenario’s valt. Omdat banengroei de belangrijkste determinant is van de uitbreidingsvraag naar
bedrijventerreinen, lijkt de ruimtevraag uit het TM-scenario voor de herijking van het RPB nog steeds een
realistisch uitgangspunt. De provincie is niettemin voornemens in de loop van 2016 nader te onderzoeken
of op termijn een update van de bedrijventerreinenprognose toch niet wenselijk is. Een eventuele nieuwe
prognose is echter niet voor 2017 te verwachten. (Provincie Gelderland, Bureau Economisch onderzoek,
20-01-2015)

4
5

6

7

8

PBL, 2004. Nederland: Welvaart en leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040 (WLO
Provincie Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek heeft meerdere publicaties uitgegeven waarin een analyse van de
toekomstige ruimtebehoefte is opgenomen (zie o.a. voetnoot 3)
De periode vanaf 2015 is gekozen omdat dit het startmoment was van de studie en ook de benodigde data over vraag en
aanbod beschikbaar is vanaf dit jaar.
Onderzoeksmemorandum, 2013. Vraag /aanbodconfrontatie bedrijventerreinen ten behoeve van de Bedrijventerreinen
Agenda 2020 & de Voortgang van de Regionale Programma’s Bedrijventerreinen
CPB, mei 2012. Actualiteit WLO-scenario’s
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De werkelijke uitgifte van bedrijventerrein over de afgelopen jaren zit op het gemiddelde van de
geprognosticeerde uitgifte binnen het TM-scenario. In tijden van economische hoogconjunctuur lag
de werkelijke uitgifte hoger dan geprognosticeerd en ten tijde van laagconjunctuur lager. Het
langjarige gemiddelde binnen het TM-scenario is hiermee nog steeds valide.
Opbouw van de vraagraming
De toekomstige vraag naar bedrijventerreinen in Gelderland is geraamd door de provincie
Gelderland door drie verschillende componenten bij elkaar op te tellen: de autonome
uitbreidingsvraag, de vervangingsvraag en de beleidsopgaven c.q. ambitie9.
De eerste component, de autonome uitbreidingsvraag, is de grootste component in de
ruimtevraag. De autonome uitbreidingsvraag is de ruimtevraag die ontstaat doordat (1) bedrijven op
het bedrijventerrein expanderen en uit hun jasje groeien, (2) de trek van solitair gevestigde
bedrijven naar een bedrijventerrein, (3) opvang van intergemeentelijke bedrijfsmigratie waaronder
ook de vestiging van bedrijven van buiten de regio toe behoren, (4) veranderingen in het
ruimtegebruik per arbeidsplaats.
De tweede component , de vervangingsvraag , laat zich niet – zoals de uitbreidingsvraag –
modelmatig ramen, maar hangt af van de plannen tot transformatie die bestaan en de mate waarin
het bestaande aanbod economisch verouderd is. We hanteren de volgende onderbouwing bij de
vervangingsvraag: De vraag naar nieuw terrein voor bedrijven waarvan de terreinen worden
getransformeerd naar niet bedrijfsmatige bestemmingen zoals woningbouw.
Voor deze studie wordt uitgegaan van de vervangingsvraag die gemeenten hebben opgegeven.
Hierbij geldt als criterium dat plannen realistisch moeten zijn, wat inhoudt dat de plannen binnen 5
jaar gaan spelen en dat er financiële onderbouwingen aan ten grondslag moeten liggen.
De derde component de beleidsambities , vormen een bepalende factor in de provinciale
ramingen. Het gaat hierbij om concepten die extra ruimte vragen zoals bijvoorbeeld het concept
Logistic Valley of Health Valley. In de (autonome) ramingen van de provincie zijn evenwel reeds
vraag-verhogende beleidsambities opgenomen, zoals food, logistiek en agro-business. Conform de
vastgestelde uitgangspuntennotitie bedrijventerreinen is daarom besloten om geen extra
beleidsambities mee te nemen in de vraagraming.

3.2

Kwantitatieve vraaganalyse

3.2.1 Uitbreidingsvraag
Autonome uitbreidingsvraag tot en met 2025
Het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland heeft in het kader van deze studie
de vraagraming geactualiseerd voor de periode 2015 tot en met 2025 en ook het schaalniveau10
aangepast. In de volgende tabel is de in 2006 geraamde jaarlijkse uitgifte weergegeven, de
werkelijke gerealiseerde uitgifte in de periode van hoog- en laagconjunctuur en de nog benodigde
jaarlijkse uitgifte tot en met 2025 om het TM-scenario te realiseren.

9

10

14

Onderzoeksmemorandum, 2013. Vraag /aanbodconfrontatie bedrijventerreinen ten behoeve van de Bedrijventerreinen
Agenda 2020 & de Voortgang van de Regionale Programma’s Bedrijventerreinen
In eerdere publicaties is telkens de WGR Arnhem-Nijmegen het schaalniveau. In deze studie is het onderzoeksgebied
groter dan de Stadsregio (zie figuur 1.1)

Tabel 3.1 Gemiddelde jaarlijkse uitgifte naar periode (prognose en gerealiseerd)
Gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen
2006-2025

2006-2008 IBIS*

2009-2014 IBIS*

2015-2025

TM-scenario

hoogconjunctuur

laagconjunctuur

benodigd voor TM

20,2

42,6

11,3

18,8

prognose

gerealiseerd

gerealiseerd

Nog te realiseren

Gemiddelde jaarlijkse
uitgifte (netto ha.)
* september 2015

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. Bewerkt door Ecorys

Uitgaande van een gemiddelde jaarlijkse uitgifte van 18,8 netto hectare bedraagt de totale
autonome uitbreidingsvraag voor de periode 2015 tot en met 2025 voor de gemeenten in de regio
Arnhem-Nijmegen circa 18,8 ha x 11 jaar = 207 hectare.
Regionale spreiding van de autonome uitbreidingsvraag
Op regioniveau zijn de vraagramingen het meest betrouwbaar. Maken we een indicatieve vertaling
van de uitbreidingsvraag naar gemeenten volgens het prognosemodel van de Provincie dan zien
we (figuur 3.1) dat naar verwachting de meeste ruimtevraag neerslaat in de gemeenten Arnhem en
Nijmegen, gevolgd door de gemeenten Duiven en Overbetuwe. In de gemeenten Doesburg,
Rheden, Rozendaal en Rijnwaarden wordt nauwelijks tot geen autonome uitbreidingsvraag naar
bedrijventerrein verwacht.
Let wel, dit is een modelmatige benadering, waar de werkelijke ruimtevraag terecht komt, is
afhankelijk van vele factoren (e.g. beschikbaarheid aanbod, beschikbaarheid geschikt personeel,
ondernemersvoorkeuren etc.).
Figuur 3.1

Procentueel aandeel van de ruimtevraag per gemeente voor de periode 2015-2025

20%

Aandeel (%)

15%

10%

5%

0%

‐5%
Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. Bewerkt door Ecorys.

3.2.2 Vervangingsvraag
De omvang van de toekomstige vervangingsvraag hangt mede af van de transformatieplannen die
er bestaan en de mate waarin het bestaande aanbod economische verouderd is. In de
uitgangspuntennotitie is afgesproken de volgende onderbouwing bij de vervangingsvraag te
hanteren: de vraag naar nieuw terrein voor bedrijven waarvan de terreinen worden getransformeerd
naar niet bedrijfsmatige bestemmingen zoals woningbouw.
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In dit rapport wordt uitgegaan van de vervangingsvraag die door de gemeenten is opgegeven.
Zoals in paragraaf 3.1 al is aangegeven is als criterium meegegeven dat plannen die opgegeven
worden realistisch moeten zijn, wat inhoudt dat de plannen binnen 5 jaar moeten gaan spelen en
dat er financiële onderbouwingen aan ten grondslag moeten liggen.
Als gevolg van de opgave van de gemeenten nemen we 12 hectare mee als vervangingsvraag
(zijnde het BAT-terrein in Zevenaar). Daarmee neemt de ruimtevraag in het cluster transport,
logistiek en groothandel met 12 hectare toe.
3.2.3. Conclusie kwantitatieve vraag
De totale ruimtevraag tot 2025 bedraagt circa 207 ha (uitbreidingsvraag) + 12 ha
(vervangingsvraag) = 219 hectare.

3.3

Kwalitatieve vraaganalyse

De kwalitatieve aspecten van de uitbreidingsvraag analyseren we door achtereenvolgens te kijken
naar:


de uitbreidingsvraag per sector



de uitbreidingsvraag per cluster



de uitbreidingsvraag gecategoriseerd naar lokaal, regionaal en bovenregionaal georiënteerde
bedrijvigheid



trends en ontwikkelingen in de clusters

3.3.1 Uitbreidingsvraag per sector
In onderstaande figuur 3.2 wordt aangegeven welke ruimtevraag per sector wordt verwacht.
De kwantitatieve vraagraming is opgesteld op basis van de aanwezigheid van de sectoren in de
regio en de groeiverwachtingen per sector.

Netto hectare

Figuur 3.2

Totale ruimtevraag per sector voor de periode 2015-2025 (netto hectare)
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Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. Bewerkt door Ecorys.
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De sector handel en reparatie (als onderdeel van het cluster logistiek) is de belangrijkste
ruimtevrager
Met ruim 140 hectare wordt vooral uitbreidingsvraag verwacht vanuit de sector handel en reparatie.
Deze sector bestaat uit activiteiten in de autobranche, groothandel en handelsbemiddeling en
detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren. Groothandelbedrijven vormen de belangrijkste
ruimtevragers op de bedrijventerreinen.
Gelieerd aan de groothandelbedrijven wordt ook vanuit de sector transport- en opslagbedrijven nog
circa 17 hectare vraag verwacht.
Bedrijvigheid in de tertiaire sector goed voor ruim 40 hectare
Een relatief groot aandeel van de ruimtevraag komt vanuit de tertiaire sector (ruim 40 hectare). De
tertiaire sector (in figuur 3.2. aangemerkt als Tertair Overig) bestaat uit een samenstelling van zeer
uiteenlopende activiteiten van logiesverstrekking en de productie en distributie van films tot
dienstverlening, informatietechnologie, verhuur van transportmiddelen en maatschappelijke
organisaties. Specifiek op de bedrijventerreinen zijn activiteiten in de verhuur van
transportmiddelen, dienstverlening ten behoeve van informatie en informatietechnologie en speuren ontwikkelingswerk de meest voorkomende activiteiten.
Ruimtevraag in de sector industrie wisselt sterk per subsector
De industriële sector (overige industrie in figuur 3.2) kent subsectoren die groeien en subsectoren
die krimpen in relatie tot de ruimtevraag. Er wordt de komende jaren nog beperkte groei van de
ruimtevraag verwacht vanuit de subsector voedings- en genotmiddelenindustrie en overige
industrie maar een afname van de ruimtevraag in de subsectoren chemie en vooral
metaalindustrie. Onder overige industrie vallen o.a. activiteiten behorende tot de vervaardiging van
textiel, kleding, hout, glas en meubels, maar ook de reparatie van machines en computers. De
sector overige industrie is samen met de voedings- en genotmiddelen industrie goed voor ruim 20
hectare ruimtevraag tot 2025. In de metaalindustrie wordt de komende jaren een afname van de
ruimtevraag verwacht. Deze afname wordt veroorzaakt door een negatieve
werkgelegenheidsontwikkeling in de prognoses van het CPB/PBL. Ook in de recent verschenen
nieuwe scenario’s van het CPB/PBL11 wordt een afname van de werkgelegenheid in de industrie
als geheel verwacht.
Voor de sector industrie is de verwachting dat de ruimtevraag per saldo negatief zal zijn. Dit is
uiteraard een modelmatige uitkomst, met de opkomst van smart industry, 3D-printing en de
mogelijke terugkeer van de maakindustrie is er nog een aantal trends te benoemen die dit beeld
mogelijk keren. De gevolgen van deze trends zijn echter nog dusdanig onzeker dat het geen
ruimtelijke vertaling kent in de ruimtevraagmodellen.
Watergebonden en waterverbonden bedrijvigheid
Ecorys heeft in opdracht van de provincie Gelderland het ‘Behoefteonderzoek watergebonden en
waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland’ uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat tot 2020 de
verwachting is dat er sprake is van een uitbreidingsvraag voor zowel watergebonden als
waterverbonden bedrijventerreinen. Het betreft circa 30 hectare vraag naar waterverbonden
terreinen en circa 15 hectare aan vraag naar watergebonden terreinen12 in de provincie Gelderland.
In de periode daarna is er vooral sprake van een inhaal-, verplaatsings- en uitbreidingsvraag. Na
2020 neemt het belang van de kwaliteit van de watergebonden en waterverbonden
11
12

CPB/PBL, 2015. Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario's
Watergebonden bedrijven: bedrijven die direct aan het vaarwater liggen met vaak een eigen kade of gebruikmaken van
een direct naastliggende openbare kade. Vaak bulkbedrijven, zoals betonbedrijven, zand- en grindbedrijven, etc.
Waterverbonden bedrijven: bedrijven die gebruikmaken van een kade maar goed op enige afstand van het water gelegen
kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij containerterminals.
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bedrijventerreinen verder toe voor het vasthouden en in mindere mate aantrekken van
bedrijvigheid. Vooral de kavelgrootte, uitbreidingsmogelijkheden op het huidige kavel, een goede
multimodale ontsluiting en planologische zekerheid zijn van groot belang. Een belangrijke uitkomst
van het behoefteonderzoek is dat de uitbreidingsvraag na 2020 zal afnemen en dat
de inhaal, vervangings- en verplaatsingsvraag steeds meer de dynamiek op bedrijventerrein gaat
bepalen.
De geraamde ruimtevraag voor de watergebonden en waterverbonden bedrijvigheid tot 2020 is
voor de regio Arnhem-Nijmegen13 respectievelijk 3 en 8 hectare. De gemeente Druten behoort tot
de COROP-regio Rivierenland. Voor de regio Rivierenland is tot 2020 circa 4 hectare vraag naar
watergebonden bedrijventerreinen berekend en circa 6 hectare vraag naar waterverbonden kavels.
Dit kan echter niet in zijn geheel worden meegenomen in de vraag- aanbod confrontatie voor de
deelnemende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, immers alleen de gemeente Druten maakt
maakt van de COROP-regio Rivierenland onderdeel uit van deze studie.
Nadere analyse van de watergebonden ruimtevraag in Druten
De vraag tot 2020 naar watergebonden kavels is beperkt met circa 1 hectare aan de zuidkant van de Waal
(in Rivierenland). Druten en Zaltbommel zijn voor deze ruimtevraag de meest in aanmerking komende
gemeenten. Voor beide gemeenten geldt echter dat er momenteel geen onherroepelijk beschikbaar
aanbod is en is het moeilijk te voorspellen in welke gemeente deze ruimtevraag verwacht mag worden. De
vraag naar waterverbonden kavels is eveneens circa 1 hectare.

We kunnen concluderen dat de watergebonden ruimtevraag in de regio Arnhem-Nijmegen, inclusief
Druten (Montferland heeft geen watergebonden bedrijventerreinen), 3 tot 4 hectare betreft en voor
de waterverbonden bedrijventerreinen 8 tot 9 hectare. Zowel voor de watergebonden als de
waterverbonden bedrijventerreinen geldt dat dit reeds onderdeel is van de eerder gepresenteerde
ruimtevraag van 207 hectare.
Bij de confrontatie van vraag en aanbod wordt opnieuw rekening gehouden met dit specifieke
segment.

3.3.2 Uitbreidingsvraag per cluster
Ruimtevraag is gegroepeerd in vier clusters
De uitbreidingsvraag die vanuit de sectoren verwacht wordt kan alleen worden gerealiseerd en
gefaciliteerd als ook het aanbod voldoet aan de vestigingseisen die de ondernemers stellen. We
onderscheiden in deze studie grofweg vier clusters van sectoren 14 die ieder eigen (maar binnen
het cluster vergelijkbare) vestigingsvoorkeuren kennen, te weten: industrie & bouw,
consumentendiensten, transport, logistiek & groothandel en dienstverlening.
Er is gekozen voor deze vier hoofdgroeperingen omdat de vestigingseisen van deze clusters
voldoende van elkaar verschillen om onderscheid te kunnen maken in de confrontatie van vraag en
aanbod en aangezien deze groepen de belangrijkste ruimtevragers zijn op bedrijventerreinen15.
In onderstaande tabel zijn de vier clusters weergegeven en welke sectoren daartoe behoren. In een
aantal gevallen behoort een sector tot meerdere clusters. In de tabel is aan de hand van het

13
14

15
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Deze regio is exclusief Druten en Montferland
Een sectorale verkenning van de vestigingseisen en locatievoorkeuren geeft onvoldoende onderscheid en leidt tot
schijnnauwkeurigheid om in de confrontatie van vraag en aanbod op regionaal schaalniveau goede uitspraken te kunnen
doen.
Binnen deze clusters kunnen weer verschillende verschijningsvormen / werkmilieus aanwezig zijn, denk bijvoorbeeld aan
een campus. Echter een campus kan weer bestaan uit verschillende bedrijfsactiviteiten die weer onder verschillende
clusters behoren. Vanuit praktisch oogpunt en de leesbaarheid is ervoor gekozen het cluster centraal te stellen.

percentage aangegeven welke aandeel van de sector is gerekend tot welk cluster. De geraamde
ruimtevraag is op dezelfde wijze verdeeld naar de vier clusters. De clusters worden leidend in het
vervolg van deze rapportage.
Tabel 3.2 De totale ruimtevraag onderverdeeld naar de vraag per cluster
Clusters

Sector en aandeel in cluster

Netto ha

%

Landbouw (100%)
Voedings- en genotmiddelenindustrie (100%)
Overige industrie (100%)
Chemische industrie (100%)
Industrie en bouw

Metaalindustrie (100%)

-14

-7%

13

6%

157

76%

50

25%

207

100%

Aardolie-industrie (100%)
Delfstofwinning (100%)
Openbare nutsbedrijven (100%)
Bouwnijverheid (100%)
Consumentendiensten

Exploitatie onroerend goed (100%)
Detailhandel (5% van Handel en reparatie )
Horeca ( 10% van Tertiair overig)

Transport, logistiek & groothandel

Transport- en opslagbedrijven (100%)
Handel en reparatie (excl. detailhandel) (95%)

Dienstverlening (commercieel en

Communicatiebedrijven (100%)

niet-commercieel)

Bank en verzekeringswezen (100%)
Uitzendwezen (100%)
Tertiair Overig (excl. horeca) (90%)
Zorg (100%)
Overheid (100%)

Totaal (afgerond)

Het percentage onder het kopje “sector en een aandeel in cluster” geeft het gedeelte van een sector weer
van wat toegerekend wordt aan het betreffende cluster. Vanuit de algemene vraagraming (TM scenario) is
al rekening gehouden met het deel van de ruimtevraag van een sector die naar verwachting op een
bedrijventerrein terecht zal komen. Zo zal de ruimtevraag vanuit het cluster consumentendiensten
bijvoorbeeld groter zijn dan 13 hectare, maar vanuit het prognosemodel wordt verwacht dat circa13 hectare
ruimtevraag op een bedrijventerrein zal landen.

Vertalen we de hectares naar percentages dan zien we dat qua type uitbreidingsvraag op
bedrijventerreinen 76% van de uitbreidingsvraag verwacht wordt vanuit de logistieke sector, 25%
vanuit de sector dienstverlening , een afname van circa 7% in de sector industrie en bouw en een
lichte toename van 6% in de sector consumentendiensten.
Vanuit het MIRT en ook de Economic Board Arnhem-Nijmegen is expliciet aandacht voor de
samengestelde speerpuntsectoren EMT, Health, Semiconductors en technologie, cultuurtoerisme
en Mode/vormgeving.
Het ruimtebehoeftemodel van de provincie biedt, net als vele andere modellen, niet de mogelijkheid
om te komen tot een verdere uitsplitsing van de ruimtevraag naar deze speerpuntsectoren.
Bovendien is in de uitgangspuntennotitie afgesproken om in de vraagraming geen beleidsambities
mee te nemen bovenop de normale vraagramingen. In bijlage 1 is een kwalitatieve doorkijk
gegeven van de ontwikkeling in deze speerpuntsectoren.
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3.3.3 De uitbreidingsvraag gecategoriseerd
Ruimtevraag lokaal –regionaal - bovenregionaal
Om te bepalen in welke mate de toekomstige ruimtevraag vraag betreft naar lokaal of
bovenregionaal georiënteerde bedrijventerreinen is een analyse gemaakt van de huidige ruimtelijke
oriëntatie van alle bedrijventerreinen in de regio. In het Gelderse IBIS is van alle bedrijventerreinen
de ruimtelijke oriëntatie opgenomen. In onze analyse van de bedrijventerreinen met nog
uitgeefbaar aanbod is gebleken dat wat in IBIS is opgenomen niet altijd klopt16, voor deze terreinen
zijn de door de gemeenten ingevulde profielen in het bijlagenrapport leidend geweest.
Wij hebben de volgende definities gehanteerd:


Lokale bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen waarop kleinschalige bedrijven met een
lokale functie en een milieucategorie van ten hoogste 3 kunnen worden geaccommodeerd (zie
ook Gelderse Omgevingsverordening hoofdstuk 2 Ruimte). Het zijn terreinen met kavelgroottes
tot 0,5 hectares, waarbij Ecorys daarbinnen verder het volgende onderscheid maakt:
-

Lokaal klein: bedrijventerreinen met een overwegende kavelgrootte tot 0,25 ha. (als
geregistreerd in IBIS) kennen nadrukkelijk een lokaal karakter;

-

Lokaal groot: bedrijventerreinen met overwegende kavelgroottes van 0,25 ha. tot 0,5 ha.
kunnen weliswaar lokaal zijn, maar waar ook regionaal georiënteerde bedrijven te vinden
kunnen zijn



Regionale bedrijventerreinen zijn terreinen met een kavelgrootte van 0,5 ha. tot 5 ha. met
goede verbindingen, regionale bedrijven etc. etc.



Bovenregionale bedrijventerreinen kennen een overwegend grotere kavelgrootte, waarbij
kavels groter dan 5 ha. wordt gehanteerd. Verder worden deze terreinen getypeerd door een
goede ontsluiting en optimale verkeersafwikkeling en veelal ligging aan een hoofdtransportas.

De spreiding van de toekomstige ruimtevraag over lokaal (lokaal klein en lokaal groot) en
regionaal en bovenregionaal hebben wij afgeleid van de huidige ruimtelijke oriëntatie van de
bestaande voorraad. De voorraad geeft op dit moment het beste handvat om een inschatting te
maken van de toekomstige ruimtelijke oriëntatie van de vraag. Als we die verdeling aanhouden dan
verkrijgen we de volgende (theoretische) ruimtelijke verdeling van de toekomstige ruimtevraag:
circa 73 hectare lokaal klein, circa 25 hectare lokaal groot, circa 83 hectare regionaal en circa 26
hectare bovenregionale vraag.
Figuur 3.3 Verdeling ruimtevraag naar lokaal (klein en groot), regionaal en bovenregionale oriëntatie

Bron: Ecorys.
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Blijkt uit de door de gemeente zelf ingevulde profielen

De oriëntatie van de ruimtevraag kan per cluster verschillen. Zo is het bijvoorbeeld aannemelijk dat
binnen het cluster transport, logistiek en groothandel, gegeven de trends en ontwikkelingen, er een
grotere vraag zal zijn naar regionale en bovenregionale terreinen.
Naast de autonome ruimtevraag constateerden we eerder al dat er tevens 12 hectare
vervangingsvraag verwacht mag worden. Daarmee neemt de ruimtevraag in het cluster transport,
logistiek en groothandel met 12 hectare toe.
3.3.4 Trends en ontwikkelingen in de clusters
Vestigingsfactoren vanuit de clusters
Om de wensen van de vraag te kunnen begrijpen is het belangrijk te weten welke
vestigingsplaatseisen worden gesteld vanuit de clusters, zodat later bij de vraagaanbodconfrontatie inzichtelijk kan worden gemaakt in hoeverre het bestaande en geplande
aanbod aan deze eisen voldoen.
Trends en ontwikkelingen binnen de clusters bepalen voor een belangrijk deel hoe bedrijven
georganiseerd zijn of zich zullen organiseren om op de toekomst voorbereid te zijn. Een belangrijke
ontwikkeling is bijvoorbeeld de opkomst van e-commerce en de groeiende toepassing van
machine2machine communication (Internet of Things). In bijlage 2 benoemen we een aantal
relevante trends en ontwikkelingen. Trends en ontwikkelingen zijn in het TM-scenario
meegenomen. Beleidsmatige accenten kunnen worden meegenomen in de beslispuntennotitie.
Op basis van literatuur en ervaringen van Ecorys gebaseerd op eerdere studies is vervolgens een
inschatting gemaakt van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor ieder cluster. Deze
kwalitatieve beoordeling gebruiken we als raamwerk voor het bepalen van de geschiktheid van het
aanbod voor het verschillende cluster- ruimtevragers.
Tabel 3.4 Vestigingsplaatsfactoren per cluster
Industrie
en bouw

Consumentendiensten

Transport,
Logistiek en
groothandel

Dienstverlening

Prijs

+++

+++

++++

++

Nabijheid haven

++

+

++

+

+++++

++++

+++++

++++

+++

++++

+++

+++++

Bereikbaarheid auto
Bereikbaarheid OV (afstand tot station +
wel/geen bushalte op loopafstand)
Stedenbouwkundige uitstraling

+++

++++

+++

+++++

Kwaliteit fysieke omgeving

+++

+++++

+++

++++

Zichtlocaties

++

++++

++

+++

Nabijheid stedelijke voorzieningen

+++

++++

+++

+++

Nabijheid universiteit

+++

++++

+++

++++

Nabijheid woningen

+++

++++

+++

++++

Schaalgrootte kavels

+++

++

++++

++

Aanwezigheid zelfde type bedrijvigheid

++++

+++

++++

+++

Max. mil.cat.
Bron: Ecorys

++++

++

++++

++
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4 Aanbodanalyse

In hoofdstuk 3 is een analyse uitgevoerd van de ruimtevraag naar bedrijventerreinen in de regio
Arnhem-Nijmegen. De vraagraming komt uit op een vraag van circa 219 hectare (incl.
vervangingsvraag) in de periode 2015-2025.
In deze paragraaf wordt het huidige regionale aanbod aan bedrijventerreinen in beeld gebracht. In
het aanbod van bedrijventerreinen worden alle bedrijventerreinen meegenomen waarvan het
bestemmingsplan onherroepelijk is. Daarnaast is aandacht voor plannen die (nog) niet
onherroepelijk zijn; de “overige plannen”. Vervolgens wordt een vraag-aanbod confrontatie
uitgevoerd. De inventarisatie heeft zich in eerste instantie gericht op de terreinen met
onherroepelijk aanbod. Vervolgens wordt ook naar de reeds uitgegeven bedrijventerreinen
gekeken om te zien of daar sprake is van courant leegstaand vastgoed dat eveneens eventueel als
aanbod moet worden meegenomen.

4.1

Methodische opbouw aanbodanalyse

Op basis van de Gelderse IBIS-database is per gemeente in de regio Arnhem-Nijmegen
vastgesteld welke bedrijventerreinen er zijn. Vervolgens is een eerste kwantitatieve en kwalitatieve
inventarisatie gedaan van dit aanbod aan bedrijventerreinen. Deze gegevens zijn vervolgens ter
controle, en waar nodig ter aanvulling, voorgelegd aan de gemeenten D.m.v. een schouw is
onderzocht of het beeld dat is ontstaan uit de inventarisatie overeen komt met de werkelijkheid.
Voor het aanbod bedrijventerreinen is o.a. gekeken naar de volgende aspecten:


Het huidige onherroepelijke aanbod aan beschikbare en geschikte kavels



De totale voorraad



De mate en courantheid van het leegstaand vastgoed op de bedrijventerreinen



De bestaande herstructureringsplannen die vóór 2020 uitgevoerd worden



De omvang van overige plannen

4.2

Kwantitatieve aanbodanalyse

4.2.1 Onherroepelijk beschikbaar aanbod
De totale voorraad aan bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen betreft circa 2.734 hectare
netto. Hiervan is ongeveer 2.359 hectare netto reeds uitgegeven. Dat wil zeggen dat de regio circa
374 hectare netto onherroepelijk aanbod aan bedrijventerreinen heeft. Van deze 374 hectare
netto onherroepelijk aanbod bevindt zich circa 22 hectare netto op watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen. Daarnaast bestaan de “overige plannen” uit een gezamenlijke
omvang van circa 297 hectare netto.
In de volgende figuur (4.1) wordt door middel van staafdiagrammen onderscheid gemaakt tussen
totale regionale onherroepelijke aanbod, het gedeelte dat daarvan is uitgegeven, het gedeelte dat
nog uitgeefbaar is en aanvullend de overige plannen.
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Figuur 4.1 De totale voorraad aan bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen

Bron: Provincie Gelderland - IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

Figuur 4.2 Voorraad bedrijventerreinen per gemeente in de regio Arnhem-Nijmegen

Bron: IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

In Figuur 4.2 wordt de voorraad aan bedrijventerreinen per gemeente weergeven. In deze figuur
wordt hetzelfde onderscheid gemaakt als in Figuur 4.1. De hoogte van de staafdiagrammen geeft
de verhoudingen binnen de gemeenten weer en ook tussen de gemeenten onderling.
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Onherroepelijk aanbod per gemeente
Een tweetal gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen beschikt niet over uitgeefbaar aanbod op
bedrijventerreinen. Dit zijn de gemeenten Doesburg en Rozendaal. In de gemeente Rozendaal is
de reden hiervoor dat de gemeente geen bedrijventerreinen heeft. De gemeente Doesburg telt drie
bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van circa 35 hectare. Op deze bedrijventerreinen is
echter de gehele voorraad uitgegeven.
De gemeenten Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Renkum en Westervoort hebben allen
een uitgeefbaar aanbod van 5 hectare netto of minder. De gemeenten Beuningen, Druten en
Rijnwaarden hebben ieder 5 tot 10 hectare uitgeefbaar aanbod aan bedrijventerrein. In de
gemeente Rheden is op drie bedrijventerreinen in totaal nog ongeveer 10 hectare netto uitgeefbaar
aanbod.
De andere gemeenten beschikken over aanzienlijk meer uitgeefbaar aanbod. Dit zijn Arnhem (circa
31 hectare), Duiven (circa 35 hectare), Lingewaard (circa 29 hectare), Montferland (circa 33
hectare), Nijmegen (circa 20 hectare), Overbetuwe (circa 89 hectare), Zevenaar (circa 57 hectare)
en Wijchen (circa 26 hectare). Het aanbod in de gemeente Wijchen is te vinden op het
bedrijventerrein Bijsterhuizen, dat op basis van een 50-50 regeling gedeeld wordt met de gemeente
Nijmegen. Bijsterhuizen heeft een totale oppervlakte van 163,5 hectare netto, waarvan het
Nijmeegse gedeelte volledig uitgegeven is. Hierdoor ligt het resterende aanbod in zijn geheel in de
gemeente Wijchen
Meer dan de helft van het onherroepelijk aanbod is gemeentelijk eigendom
Op basis van de verkregen gegevens is een overzicht gemaakt van de eigendomsverhoudingen
van het onherroepelijk uitgeefbaar aanbod per gemeente. Van de in totaal circa 374 hectare
onherroepelijk uitgeefbaar aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen is circa 217 hectare netto
gemeentelijk eigendom en 158 hectare privaat eigendom (Figuur 4.3.).
Figuur 4.3 Eigendomsverhouding uitgeefbaar aanbod regio Arnhem-Nijmegen

Bron: Provincie Gelderland - IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

In Figuur 4.3 wordt de eigendomsverhouding publiek-privaat weergeven. Daarnaast zijn in figuur
4.4. door de grootte van de staafdiagrammen de onderlinge verhoudingen van het aantal hectares
onherroepelijk uitgeefbaar aanbod zichtbaar. Het grootste deel van het nog uitgeefbare aanbod is
gemeentelijk eigendom, met uitzondering van de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Beuningen,
Westervoort en Rijnwaarden, daar is het grootste deel in handen van private partijen.
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Figuur 4.4 Eigendomsverhouding onherroepelijk uitgeefbaar aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen
(publiek / privaat)

Bron: Provincie Gelderland - IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

Langdurig geen uitgifte (geen uitgifte sinds 2011)
Wanneer er op bedrijventerreinen langdurig geen uitgifte heeft plaatsgevonden kunnen we stellen
dat het terrein in haar huidige staat (nog) niet voldoet aan de wensen van het bedrijfsleven. Een
reden kan zijn dat (een deel van) het bedrijventerrein nog niet bouwrijp gemaakt is en er nog geen
of beperkte investeringen in infra en voorzieningen hebben plaatsgevonden. Een andere reden kan
zijn dat het terrein weliswaar bouwrijp is en daarmee gereed is voor uitgifte, maar de markt zich nog
niet gemeld heeft. In alle onderstaande gevallen heeft er, volgens IBIS, in de afgelopen vijf jaar
geen uitgifte plaatsgevonden. In totaal betreft het netto circa 72 hectare aanbod waar sinds 2011
geen uitgifte heeft plaatsgevonden. Hiervan is circa 29,5 hectare gemeentelijk eigendom en circa
42 hectare privaat eigendom (zie tabel 4.1). Daarnaast is er nog een aantal bedrijventerreinen waar
nog geen uitgifte heeft plaatsgevonden. In totaal betreft dit netto circa 45 hectare, dat bijna in zijn
geheel gemeentelijk eigendom is (zie Tabel 4.2).
Tabel 4.1 Langdurig geen uitgifte op onderstaand onherroepelijk aanbod in de regio Arnhem-Nijmegen
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Gemeente

Bedrijventerrein

Gemeentelijk

Privaat eigendom

Arnhem

Merwedeterrein

eigendom (ha)

(ha)

Berg en Dal

De Bouwkamp

0,00

3,35

Beuningen

Schoenaker

0,27

0,00

0,50

8,03

Druten

Industrieterrein Westerhout

0,00

0,80

Duiven

Graafstaete

4,53

0,00

Duiven

InnoFase uitbreiding

14,62

0,00

Montferland

Matjeskolk uitbreiding

3,20

0,00

Overbetuwe

De Aam - Spoorallee

5,67

0,00

Overbetuwe

De Aam - Luxanterrein

0,00

6,82

Overbetuwe

Stationsomgeving Zetten & Andelst (Oost)

0,00

1,00

Renkum

Klingelbeekseweg

0,64

0,00

Gemeente

Bedrijventerrein

Gemeentelijk

Privaat eigendom

Renkum

De Hes West

eigendom (ha)

(ha)

Rijnwaarden

Spijksedijk (Tengnagelwaard-Vliegenwaard)

0,00

1,99

0,00

9,34

Westervoort

Het Ambacht

0,00

3,99

Zevenaar

De Koppeling

0,00

6,10

Zevenaar

Hengelder

0,00

0,53

Zevenaar

Tatelaar

0,00

0,31

29,43

42,22

Totaal

Totaal
Bron: IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

71,65

Tabel 4.2 Bedrijventerreinen zonder uitgifte in de regio Arnhem Nijmegen
Gemeente

Bedrijventerrein

Gemeentelijk
eigendom (ha)

(ha)

Duiven

Seingraaf

11,17

0,00

Heumen

Werklandschap Overasselt

3, 951

0,00

Montferland

DocksNLD

25,23

0,00

Overbetuwe

Westeraam, zone aamsestraat

0,00

0,63

Overbetuwe

Merm Oost

2,49

0,00

Rheden

Kanaal II - uitbreiding

5,19

0,00

44,08

0,63

Totaal

Totaal
Bron: IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

Privaat eigendom

44,71

Circa 22 hectare aanbod op natte bedrijventerreinen (watergebonden en -verbonden)
De regio Arnhem-Nijmegen beschikt over circa 512 netto hectare bedrijventerrein met een kade
aan een vaarweg. Op deze watergebonden bedrijventerreinen bevindt zich circa 22 hectare netto
onherroepelijk aanbod. Tabel 4.3 geeft deze terreinen per gemeente weer.
Tabel 4.3 Natte bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen
Gemeente

Bedrijventerrein

Arnhem

Westervoortsedijk

54,6

4,2

Doesburg

Druten

Berg en Dal
Lingewaard
Nijmegen

Hectare netto

Aanbod (ha)

Gieterijeiland/Koppelweg

5,8

0

Verhuellweg

14,2

0

Deest (aandeel nat terrein)

6,3

0

Drutensche Waarden (buitendijks)*
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0

Haven Druten

10,3

0

Rijndijk

8,4

0

Looveer

26,4

0

Noord- en Oost-Kanaalhaven

137

8,4

West Kanaaldijk

83,4

0

Renkum

Parenco

39

0

Rheden

Haveland

29,9

0

Rijnwaarden

Spijksedijk (Tengnagelwaard-Vliegenwaard)

59,4

9,3

Wijchen

Loonse Waard

13,7

0

Totaal
512,4
21,9
* Er zijn plannen om door verplaatsing op termijn 17 hectare aanbod te creëren specifiek voor watergebonden
bedrijven
Bron: IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.
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4.2.2 Overige plannen
De overige plannen zijn de plannen waarvan het bestemmingsplan (nog) niet onherroepelijk is. De
overige plannen zijn opgesplitst in plannen voor de korte termijn, die naar verwachting voor 2020
wel onherroepelijk worden en de plannen voor de periode na 2020. Ook hier zijn onderlinge
verschillen tussen de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen zichtbaar.
Binnen de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Druten, Lingewaard, Montferland, Nijmegen en
Overbetuwe en Rijnwaarden zijn plannen om het aanbod uit te breiden in de periode voor 2020
(Figuur 4.5). In totaal zijn er voor de periode tot 2020 overige plannen met een gezamenlijke
oppervlakte van circa 176 hectare.
Daarnaast bestaan er na 2020 plannen voor uitbreiding in de gemeenten Arnhem, Duiven,
Nijmegen, Overbetuwe, Zevenaar en, met een beperktere omvang, in Berg en Dal en Wijchen.
Voor de periode na 2020 zijn er plannen met een totale oppervlakte van circa 121 hectare.
In totaal bedraagt de oppervlakte van de overige plannen waarvan de oppervlakte bekend is circa
297 hectare netto.
Figuur 4.5 Overige plannen per gemeente (voor 2020 en na 2020)

Bron: Provincie Gelderland - IBIS (20165), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

4.2.3 Bestaand vastgoed – Leegstand
De leegstand op bedrijventerreinen in de gehele regio Arnhem-Nijmegen bedroeg in 2013 circa 5%
van het aanbod aan bedrijfsruimte17. Dit valt te typeren als frictieleegstand. Frictieleegstand is van
belang voor een goed functionerende bedrijventerreinenmarkt. Er is immers ruimte nodig om de
frictie tussen het ruimtegebruik van de bedrijven die vertrekken en zich nieuw vestigende bedrijven
op te kunnen vangen. Daarmee is er een gezonde verhouding voor de beschikbaarheid van
bestaande bedrijfsruimte voor bedrijven.
De courantheid van de leegstand
Leegstand wordt als incourant beschouwd als dit een periode langer dan 3 jaar betreft, tenzij er
andere gegronde redenen zijn voor leegstand van lange duur, wordt vastgoed dat leegstaat voor

17
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Leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem-Nijmegen, 2013.

een periode van meer dan 3 jaar als incourant beschouwd, omdat aangenomen wordt dat in dit
geval het bestaande vastgoed niet meer voldoet aan de eisen van eventuele vestigers
Figuur 4.6 Incourante leegstand (staat langer dan drie jaar leeg)

Bron: Ecorys.Bedrijventerrein Andelst-Oost, Overbetuwe

.Figuur 4.7 Courante leegstand

Bron: Ecorys. Bedrijventerrein Schoenaker, Beuningen

.Zoals hierboven gesteld, betreft het merendeel van de leegstand in de regio frictieleegstand (< 5
%). Het feit dat er een aantal terreinen is met een leegstand van meer dan 5% is op zich geen
probleem, omdat dit percentage een regionaal gemiddelde betreft. Op kleinere bedrijventerreinen
komt het vaak voor dat de leegstand van een enkel groot pand (>5.000m2) bepalend is voor het
leegstandspercentage, waardoor de leegstand van één of enkele panden leidt tot een hoog
leegstandspercentage. Dit beïnvloedt voornamelijk het leegstands-percentage van gemeenten met
een of meerdere kleine bedrijventerreinen18.
In Tabel 4.4 worden de bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen met leegstand boven het
frictieniveau weergegeven. Omdat leegstaand vastgoed moet voldoen aan de vereisten van
eventuele nieuwe vestigers, wordt voor deze terreinen op basis van de periode van leegstand
aangegeven of het leegstaande vastgoed als courant of incourant beschouwd wordt.
Uit tabel 4.3 blijkt dat circa 50% van het leegstaande vastgoed als incourant beschouwd wordt, dus
langer dan 3 jaar leegstaat. Deze courant leegstand (ca . 375.000 m2) kan aangewend worden
voor het faciliteren van de ruimtevraag.
Omdat, meer dan 50% van de leegstand als incourant beschouwd wordt en vestigers uit de
kansrijke clusters industrie en bouw en logistiek, transport en groothandel specifieke
vestigingseisen hebben, wordt in de vraag-aanbod confrontatie geen nieuw aanbod meegenomen
vanuit de leegstand. Om incourante leegstand op bedrijventerreinen te voorkomen of op te lossen,
overwegen meerdere gemeenten een vorm van herstructurering.

18

Leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem-Nijmegen, 2013
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Tabel 4.4 Courantheid leegstaand vastgoed op bedrijventerreinen met meer dan 5% leegstand
Gemeente

Arnhem

Beuningen

Doesburg

Bedrijventerrein

Leegstand (%)

Incourant (%)*

Het Broek

5-10%

10%

Merwedeterrein

>10%

100%

De Bakenhof

>10%

0%

Overmaat

5-10%

10%

Rijkerswoerd

5-10%

0%

Schoenaker

5%

5%

De Sluis Weurt

>5%

50%

Beinum1978

>5%

0%

25% (op Koppelweg)

100%

100%

100%

Gieterijeiland /
Koppelweg

Berg en Dal

Heumen

Rijndijk

De Hoge Brug
Maldensbroek

Lingewaard

Overbetuwe

Renkum

Rijnwaarden
Westervoort

Zevenaar

>5%
>5%

extensief in gebruik)
100%

Pannenhuis I

10%

80%

Polseweg

10%

100%

15%

100%

>5%

100%

Bedrijventerrein AndelstOost
De Hes West
Cardanuslaan

>5%

100%

Spijksedijk

>5%

50%

Herwen 1992

>5%

0%

Het Ambacht

>5%

50%

7poort

5-10%

0%

Hengelder

>5%

50%

Tatelaar

>5%

80%

10-15%

20%

Transportcentrum
Babberich

Totaal
* Bestaand vastgoed dat langer dan drie jaar leeg staat.
Bron: Gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.
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75% (overige 25%

±50%

4.2.4 Herstructurering
Herstructurering valt te typeren als:
-

Facelift

-

Revitalisering

-

Herprofilering

-

Transformatie

Figuur 4.8 Verdeling herstructurering

Bron: IBIS (2015), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

Bij de herstructureringsplannen in de regio Arnhem-Nijmegen worden alleen plannen die concreet
zijn, meegenomen. Dit betreft de herstructureringsplannen waarvan financiële onderbouwingen
beschikbaar zijn en die tot ontwikkeling komen in de periode tot 2020. Uit Figuur 4.8 valt op te
maken dat een facelift de minst voorkomende vorm van herstructurering is. De meeste
herstructureringsplannen in de regio Arnhem-Nijmegen hebben betrekking op revitalisering.
Geen ruimtewinst door herprofilering
In veel beleidsstukken wordt er vanuit gegaan dat herstructurering ruimtewinst oplevert. Dit is
inderdaad het geval bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen, waarbij verouderde kavels en
delen van terreinen opnieuw worden uitgegeven. Om daadwerkelijk ruimtewinst te behalen, is
herprofilering nodig. De kosten van herstructurering en herprofilering zijn dermate hoog dat deze
investeringen nauwelijks terug te verdienen zijn. Daarom komt het nauwelijks van de grond.
Revitalisering of een facelift levert nauwelijks extra ruimte op doordat deze vormen van
herstructurering voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van de uitstraling van bestaand
vastgoed en de bestaande openbare ruimte.
Herprofilering levert mogelijk wel ruimtewinst op. Dit geldt voor de volgende terreinen:


Exclutonterrein (Druten) (17 hectare netto)



Winkelsteeg overig (omgeving NTC/NXP) (Nijmegen) (6,2 hectare netto) *



Klingelbeekseweg (Renkum) (0,6 hectare netto)

*Omdat de 6,2 hectare die vrij komt na herprofilering op bedrijventerrein Winkelsteeg al is meegenomen in het onherroepelijk
aanbod, wordt deze niet opgeteld bij de ruimtewinst door herprofilering.

Op Klingelbeekskeweg wordt door herprofilering weliswaar 0,6 hectare toegevoegd aan het
bedrijventerrein, maar waarschijnlijk met een andere functie. Verder heeft de gemeente Druten
plannen om door de verplaatsing van 17 hectare niet-watergebonden bedrijvigheid 17 hectare
ruimte te creëren voor de vestiging van watergebonden bedrijvigheid op het Exclutonterrein
(Drutensche Waarden Buitendijks). Deze verplaatsing levert per saldo geen vervangingsvraag op.
Eventuele ruimtewinst door herprofilering wordt vooralsnog als nihil beschouwd.
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Transformatie levert geen vervangingsbehoefte op voor onherroepelijke plannen
Door transformatie van een bedrijventerrein naar een andere functie wordt een deel van de
bedrijventerreinvoorraad planologisch onttrokken. In de confrontatie van vraag en aanbod moet
hiermee rekening gehouden worden. Voor bedrijven gevestigd op de terreinen die genomineerd zijn
voor transformatie, moet echter vervangende ruimte gevonden worden. Met andere woorden, als
gevolg van transformatie ontstaat vaak een vervangingsbehoefte. In de tabel hieronder staan de
bedrijventerreinen met plannen voor transformatie en de daarmee geplande afname van de
voorraad.
Tabel 4.5 Bedrijventerreinen met plannen voor transformatie
Gemeente

Bedrijventerrein

Netto hectare

Afname (-hectare)

Doesburg

Gieterijeiland/Koppelweg

5,85

±2

Lingewaard

Polseweg

3,81

3,81

Zevenaar

B.A.T.-terrein

11,89

11,89

.
Bron: Gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

Bovenstaande terreinen genereren een transformatie-opgave van in totaal 18 hectare.
De terreinen betreffen geen onherroepelijke aanbod, maar bestaande voorraad en worden daarom
niet meegenomen in het vervolg van deze studie. De aanwezige transformatieplannen in de regio
leiden niet tot afname van het onherroepelijk aanbod. Alleen voor het BAT-terrein geldt dat de
geplande transformatie nog leidt tot een vervangingsvraag (zie hoofdstuk 3).

4.3

Kwalitatieve aanbodanalyse

4.3.1 Onherroepelijk beschikbaar aanbod
In de vraagraming is op basis van Tabel 3.4 de ruimtevraag van de vier clusters vastgesteld. Er is
gekozen voor deze vier clusters omdat de vestigingseisen van deze clusters van elkaar verschillen
en de bedrijven binnen deze clusters de belangrijkste ruimtevragers zijn op bedrijventerreinen.
Dezelfde vestigingsplaatseisen zijn eveneens gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het
aanbod. Daarnaast is in kaart gebracht wat de ruimtelijke oriëntatie van bedrijventerreinen in de
regio Arnhem-Nijmegen is. Is een bedrijventerrein lokaal, regionaal of bovenregionaal georiënteerd.
Vervolgens is per cluster bekeken wat de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zijn en welke
bedrijventerreinen daar het beste aan voldoen en het meest geschikt zijn.
Ruimtelijke oriëntatie
In de kaart (figuur 4.9) hieronder is de ruimtelijke oriëntatie van alle bedrijventerreinen met
onherroepelijk beschikbaar aanbod in de regio weergegeven. De (boven-)regionaal georiënteerde
bedrijventerreinen bevinden zich langs de hoofdcorridors. De hoofdcorridors zijn de snelwegen
A12, A15, A50 en A73 en de A325, A326 en A348. Daarnaast behoren ook de grote rivieren tot de
hoofdcorridors. Deze ‘natte’ hoofdcorridor is de rivier de Rijn, die zich in de regio Arnhem-Nijmegen
in noordelijke en westelijke richting opsplitst in respectievelijk de IJssel en de Neder-Rijn en de
Waal. De overige bedrijventerreinen zijn allen lokaal georiënteerd.
Uit de vraagraming blijkt dat in de periode 2015 tot en met 2025 een autonome vraag ontstaat van
circa 26 hectare voor bedrijventerreinen met een bovenregionale oriëntatie. Hierbij dient vermeld te
worden dat de meeste bedrijventerreinen met een (boven-)regionale oriëntatie ook geschikt zijn
voor regionaal georiënteerde bedrijven. Op bedrijventerreinen met een regionale oriëntatie wordt
een vraag verwacht van 83 hectare. Op lokale terreinen wordt een vraag verwacht van circa 98
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hectare, waarvan circa 73 hectare op kleine lokale terreinen en 25 hectare op grote lokale
bedrijventerreinen
Figuur 4.9 Ruimtelijke oriëntatie van bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen met
onherroepelijk beschikbaar aanbod

Bron: IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

Bereikbaarheid per auto belangrijk in ieder cluster
Uit Tabel 3.4 is gebleken dat de bereikbaarheid per auto voor ieder cluster een belangrijke tot zeer
belangrijke vestigingsplaatsfactor is. In
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Figuur 4.10 worden alle bedrijventerreinen met onherroepelijk beschikbaar aanbod in de regio
Arnhem-Nijmegen weergegeven die zich in de directe nabijheid (< 1 kilometer) van een afrit van
een van de snelwegen bevinden.
Hieruit valt op te maken dat:


Zich vanaf het zuidoosten van de gemeente Arnhem richting de grens met Duitsland een cluster
bevindt van bedrijventerreinen met een goede bereikbaarheid per auto.



Zich in de gemeente Overbetuwe relatief gezien veel bedrijventerreinen op minder dan een
kilometer van de snelweg bevinden.



De bedrijventerreinen in de gemeente Montferland nabij een afslag van de Duitse snelweg A3
zijn gelegen, die in het verlengde van de Nederlandse snelweg A12 ligt (staat niet op de kaart).
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Figuur 4.10 Bedrijventerreinen regio Arnhem-Nijmegen met aanbod naar cluster

Bron: IBIS (2016), gemeenten regio Arnhem-Nijmegen. Bewerkt door Ecorys.

Let op, in de legenda is ervoor gekozen om de kleur van het cluster mee te geven waarvoor het
terrein het meest in aanmerking komt op basis van de selectiecriteria. In de praktijk kunnen
terreinen geschikt zijn voor meerdere type bedrijven en daarmee clusters omdat een deel van de
bedrijventerreinen nadrukkelijk meerdere doelgroepen bedienen.
Classificering naar mate van geschiktheid per cluster
Alle bedrijventerreinen met onherroepelijk aanbod zijn kwalitatief getoetst op de belangrijkste
vestigingsplaatsfactoren per cluster. Dit heeft Ecorys beoordeeld vanuit haar deskundigheid en is
daarmee niet het blijvende etiket voor de waardering of typering. Wel wordt deze classificatie
gebruikt voor de confrontatie in voorliggende rapportage
Werkwijze classificering van geschiktheid
Per cluster is gekeken hoe geschikt het totaal onherroepelijk aanbod is. Hierbij is niet alleen naar de
huidige planologische bestemming gekeken, maar juist naar de kwalitatieve geschiktheidseisen.. De
beoordeling op geschiktheid heeft plaatsgevonden op basis van de ruimtelijke oriëntatie van de
bedrijventerreinen (lokaal, (boven-)regionaal), en de beoogde doelgroepen (beide zoals opgenomen in de
profielen die door gemeenten zijn aangereikt in het bijlagenboek). Dit in combinatie met de relatieve score
(van alle bedrijventerreinen t.o.v. elkaar) op de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren. Dit is iedere keer
voor alle terreinen per cluster gedaan . Ecorys heeft middels een schouw van de terreinen een oordeel
gegeven over de mate van geschiktheid van een terrein voor het betreffende cluster. Geen enkel
bedrijventerrein is per definitie ongeschikt voor het accommoderen van bedrijvigheid, daarom is ervoor
gekozen de classificering ‘minder geschikt, ‘geschikt’ en ‘zeer geschikt’ toe te passen.

De kwalificatie “zeer geschikt” wordt alleen behaald indien en de juiste planologische bestemming
(doelgroep) passend is en de juiste locatiekwaliteiten aanwezig zijn. Terreinen met de kwalificatie
“geschikt” kunnen of de juiste bestemming in combinatie met mindere locatiekwaliteiten bevatten of niet de
juiste bestemming, maar wel de juiste locatiekwaliteiten. De kwalificatie “minder geschikt” betekent dat
zowel de bestemming als de locatiekwaliteiten ontoereikend zijn.
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In het bijlagerapport is een kaart opgenomen met het onherroepelijk aanbod van de
bedrijventerreinen, naamgeving en ligging.
Cluster Industrie en bouw
In de vraagraming wordt de verwachting uitgesproken dat de vraag naar bedrijventerreinen vanuit
het cluster industrie en bouw in de periode 2015-2025 afneemt met circa 14 hectare. Desondanks
heeft de regio Arnhem-Nijmegen een aanzienlijk aanbod dat geschikt is voor dit type bedrijvigheid.
Voor bedrijven binnen het cluster industrie en bouw zijn de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren:


de bereikbaarheid per auto



de aanwezigheid van hetzelfde type bedrijvigheid, en



de maximale milieucategorie.

Met name als gevolg van het belang van de bereikbaarheid per auto en de vereiste van minimaal
milieucategorie 4 voor (de meeste) bedrijven in het cluster industrie en bouw, zijn
bedrijventerreinen met een (boven)regionale oriëntatie het meest geschikt voor dit cluster. Lokale
bedrijventerreinen liggen vaak in de nabijheid van bebouwing, wat een hoge maximale
milieucategorie kan verhinderen. De eventuele aanwezigheid van hetzelfde type bedrijvigheid is
eveneens vaak afhankelijk van de maximaal toegestane milieucategorie.
Circa 11 bedrijventerreinen zijn op basis van de eerder genoemde criteria te bestempelen als zeer
geschikt (circa 142 hectare). 24 bedrijventerreinen zijn eveneens geschikt voor dit type
bedrijvigheid (circa 191 hectare). Voor 19 bedrijventerreinen geldt dat ze in verhouding tot de
andere terreinen het minst voldoen aan de geschiktheidseisen vanuit dit cluster. Voor deze
bedrijventerreinen geldt veelal dat dit te maken heeft met een verminderde bereikbaarheid per auto
en/of de beperktere maximale milieucategorie op deze terreinen
Figuur 4.11 Relatieve waardering geschiktheid bedrijventerreinen voor het cluster industrie en bouw

Bron: Ecorys.
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Cluster Handel en consumentendiensten
Volgens de vraagraming groeit de vraag naar bedrijventerreinen door bedrijven uit dit cluster in de
periode 2015 en met 2025 met circa 13 hectare. Bedrijven in het cluster handel en
consumentendiensten hebben een groter aantal belangrijke vestigingseisen dan bedrijven uit het
cluster industrie en bouw. De belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor dit cluster zijn:


Kwaliteit fysieke omgeving



Stedenbouwkundige uitstraling



Bereikbaarheid auto



Bereikbaarheid OV



Zichtlocaties



Nabijheid stedelijke voorzieningen



Nabijheid universiteit



Nabijheid woningen

Wat betreft de ruimtelijke oriëntatie valt op dat er sprake is van een grotere spreiding over de
categorieën lokaal- (boven) regionaal en dat relatief meer bedrijventerreinen met een lokale
oriëntatie redelijk geschikt zijn. Over het algemeen zijn de bedrijventerreinen die geschikt zijn voor
bedrijven uit het cluster industrie en bouw, en in minder mate uit het cluster transport, logistiek en
groothandel, minder geschikt voor bedrijven uit het cluster handel en consumentendiensten. Op
basis van de analyse van bedrijventerreinen met aanbod aan de hand van de
vestigingsplaatsfactoren blijkt een groot aantal bedrijventerrein, voornamelijk met een lokale
oriëntatie, geschikt is voor dit type bedrijvigheid.
13 bedrijventerreinen zijn geclassificeerd als ‘zeer geschikt’ voor bedrijven uit dit cluster (circa 72
hectare). Dit heeft vooral te maken met de profilering van het terrein voor deze specifieke
doelgroep en hun ligging in/nabij stedelijk gebied met een goede bereikbaarheid. Een relatief groot
aantal bedrijventerreinen (circa 25) in de regio Arnhem-Nijmegen is in essentie geschikt en voldoet
redelijk tot goed aan de vestigingseisen van dit type bedrijvigheid. Daarbij gaat het dan om circa
206 hectare bedrijventerrein dat geschikt is voor dit cluster (zie bijlagenrapport). Circa 96 hectare
is als minder geschikt beoordeeld voor het cluster handel en consumentendiensten.
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Figuur 4.12 Relatieve waardering geschiktheid bedrijventerreinen voor het cluster handel en
consumentendiensten

Bron: Ecorys.

Cluster Transport, logistiek en groothandel
Het cluster transport, logistiek en groothandel is naar verwachting de grootste ruimtevrager in de
periode 2015 tot en met 2025 met een vraag van circa 169 hectare netto19. Voor bedrijven uit dit
cluster zijn de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren


de bereikbaarheid per auto



de prijs van het aanbod



de overwegende schaalgrootte van de kavels



de aanwezigheid van hetzelfde type bedrijvigheid en



de maximale milieucategorie.

De bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen gelegen aan de snelwegen en met de
aanwezigheid van overwegend grotere kavels zijn het meest geschikt voor bedrijven uit het cluster
transport, logistiek en groothandel (zie bijlagenrapport). Dit zijn terreinen die vooral bij de
bovenregionale logistieke dienstverleners in trek zullen zijn (circa 134 hectare). Naast deze circa 8
bedrijventerreinen gaat het om circa 24 bedrijventerreinen die in essentie ook geschikt zijn voor het
accommoderen van bedrijven met een regionale marktoriëntatie, maar in de relatieve waardering
net iets lager scoren (circa 172 hectare).

19
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Autonome ruimtevraag (157 ha) + vervangingsvraag (12 ha)

Figuur 4.13 Relatieve waardering geschiktheid bedrijventerreinen voor het cluster transport, logistiek en
groothandel

Bron: Ecorys.

Cluster Dienstverlening
Bedrijven uit het cluster dienstverlening zorgen in de periode 2015 tot en met2025 naar
verwachting voor een vraag van circa 51 hectare. De volgende vestigingsplaatsfactoren zijn het
belangrijkst voor bedrijven binnen het cluster dienstverlening:


Bereikbaarheid OV



Stedenbouwkundige uitstraling



Bereikbaarheid auto



Kwaliteit fysieke omgeving



Nabijheid universiteit



Nabijheid woningen

Zeker de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en auto, de stedenbouwkundige uitstraling en
de kwaliteit van de fysieke omgeving zijn belangrijke aspecten voor bedrijven actief in het cluster
dienstverlening. In de relatieve waardering van de geschiktheid van bedrijventerreinen zijn dan ook
slechts een beperkt aantal terreinen geclassificeerd als ‘zeer geschikt’ (circa 56 hectare). Verder
zijn meerdere terreinen vanwege hun binnenstedelijke ligging geschikt voor de accommodatie van
bedrijvigheid uit het cluster dienstverlening (circa 111 hectare). De ruimtelijke oriëntatie is voor het
cluster dienstverlening minder van invloed (zie bijlagenrapport).
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Figuur 4.14 Relatieve waardering geschiktheid bedrijventerreinen voor het cluster dienstverlening

Bron: Ecorys.

Overall oordeel geschiktheid bedrijventerreinen
Door een overall oordeel in geschiktheid te geven krijgen we inzicht in welke terreinen in de regio
heel goed of juist minder goed scoren binnen alle clusters. Hiermee wordt duidelijk dat terreinen
kansrijk zijn voor het faciliteren voor bedrijvigheid uit meerdere clusters of juist minder kansrijk zijn.
Wanneer we de relatieve waardering per bedrijventerrein per cluster wegen in een totaal oordeel20
dan wordt zichtbaar dat een beperkt aantal bedrijventerreinen als ‘zeer geschikt’ kan worden
aangemerkt (circa 54 hectare) en een relatief groot aantal terreinen als ‘geschikt’ (circa 291
hectare) voor alle clusters. Beide betreffen vooral de bedrijventerreinen die gelegen zijn aan of in
directe nabijheid van een snelweg of gelegen zijn in stedelijke gebied.
Voor de bedrijventerreinen die geclassificeerd zijn als ‘minder geschikt’ geldt dat een relatief lagere
score op een combinatie van vestigingsplaatsfactoren binnen alle clusters de doorslag heeft
gegeven. Daarmee kunnen, zoals eerder aangegeven, deze terreinen nog steeds goed
functioneren en een belangrijke lokale functie vervullen voor de werkgelegenheid en het lokaal
ondernemerschap, maar in verhouding tot andere terreinen in de regio voldoen deze terreinen
minder goed aan de gestelde vestigingseisen vanuit de clusters. Het betreft circa 29 hectare
bedrijventerrein dat in drie of vier clusters de classificatie minder geschikt heeft meegekregen.

20
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Voorbeeld: Bedrijventerrein X krijgt in het ene cluster de kwalificatie ‘zeer geschikt’ (klasse 3) en in het andere cluster de
kwalificatie ‘minder geschikt’ (klasse 1) dan scoort dit bedrijventerrein (klasse 3 + klasse 1 =) een cijfer 4. De laagst
haalbare score is daarmee het cijfer 4 (binnen ieder cluster als ‘minst geschikt’ aangemerkt, dus 4x1) en hoogst haalbare
score het cijfer 12 ((binnen ieder cluster als ‘zeer geschikt’ aangemerkt 4 x 3).

Figuur 4.15 Relatieve waardering geschiktheid bedrijventerreinen voor alle clusters: overall oordeel

Bron: Ecorys.

De regio Arnhem-Nijmegen beschikt voor het overgrote aandeel over terreinen met geschikt of zeer
geschikt aanbod voor meerdere clusters. Daarmee zijn deze terreinen kansrijk voor het faciliteren
van de toekomstige vraag.
4.3.2 Overige plannen
Zoals in paragraaf 2.3.1 genoemd, kennen de plannen die gemeente voor 2020 willen ontwikkelen
een gezamenlijke oppervlakte van circa 176 hectare. Voor de periode na 2020 bestaan er plannen
met een totale oppervlakte van circa 121 hectare en mogelijk meer. Niet voor alle terreinen is een
oppervlakte bekend. Voor een deel van de plannen geldt dat momenteel nog onvoldoende bekend
is om concreet doelgroepen en kwaliteiten te benoemen. Hieronder benoemen we de terreinen
waarover meer informatie bekend is(een totaaloverzicht van de ‘overige plannen’ is te vinden in het
bijlagenrapport):


Hulsbeek fase 1 en 2 (Gemeente Berg en Dal)



Centerpoort-Noord 2 (Gemeente Duiven)



Graafstaete 2 (Gemeente Duiven)



Drutensche Waarden (binnendijks) (gemeente Druten)



Uitbreiding Exclutonterrein (gemeente Druten)



Drutensche Waarden (verplaatsing reeds gevestigde bedrijven) (gemeente Druten)



Looveer 2 (gemeente Lingewaard)



Voormalig Veilingterrein (gemeente Lingewaard)



DocksNLD fase 2 (gemeente Montferland)



De Grift uitbreiding deelplan Noord (gemeente Nijmegen)



Oostkanaalhaven (Wolfkuilseweg) (Gemeente Nijmegen)



Ressen (Gemeente Nijmegen)



Aamse Poort Noord (gemeente Overbetuwe



Eisenhowerplas (gemeente Overbetuwe)



Elst Centraal (gemeente Overbetuwe)

41



Stationsomgeving Zetten-Andelst West (Gemeente Overbetuwe)



Spijksedijk uitbreiding (gemeente Rijnwaarden)



7Poort II (Gemeente Zevenaar)

Voor een deel van de overige plannen bestaat er een goed omschreven visie. Duidelijk is wie de
beoogde doelgroep is, welke stappen moeten worden genomen om het terrein te realiseren en
welke tijdsplanning wordt voorzien. Dit geldt echter niet voor alle overige plannen. Een deel van de
overige plannen kent een minder nauwkeurige uitwerking. Bij deze plannen is het veelal nog
onduidelijk wat de gemeente voor ogen heeft met de locatie. De overige plannen passen qua
diversiteit en doelgroepen goed in het gevarieerde beeld dat ook in het bestaande onherroepeijke
aanbod te herkennen is.

4.4

Concurrentieanalyse van locaties buiten de regio

In deze paragraaf wordt een concurrentieanalyse uitgevoerd van voornamelijk logistieke
bedrijventerreinen van buiten de regio die mogelijk concurreren met bedrijventerreinen in de regio
Arnhem-Nijmegen. Om een realistisch beeld te krijgen van de concurrentie in omliggende
gemeenten is in de uitgangspuntennotitie overeengekomen dat bij het uitvoeren van de
concurrentieanalyse van locaties buiten de regio Arnhem-Nijmegen alleen voor bovenregionaal
georiënteerde bedrijventerreinen verder gekeken wordt dan de grenzen van de COROP-regio. Dit
geldt met name als er een focus is op logistieke bedrijvigheid naast reguliere bedrijvigheid. Juist bij
grote logistieke dienstverleners speelt de gemeentegrens geen rol.. In het geval van de regio
Arnhem-Nijmegen is het mogelijk dat naast Nederlandse ook Duitse bedrijventerreinen concurreren
met de terreinen in de regio.
Concurrentie logistieke bedrijvigheid
Omdat het grootste gedeelte van de bovenregionaal georiënteerde bedrijventerreinen in de regio
Arnhem-Nijmegen gericht is op bedrijvigheid uit het cluster transport, logistiek en groothandel,
worden hier voornamelijk logistiek gerichte bedrijventerreinen met meer dan 10 hectare
onherroepelijk aanbod bekeken. In aangrenzende regio’s zijn langs de hoofdcorridors een aantal
grote logistieke bedrijventerreinen te vinden. Binnen de provincie Gelderland zijn de belangrijkste
gemeenten met (mogelijk) concurrerend aanbod op het gebied van logistiek georiënteerde
bedrijventerreinen: Ede langs de A12, Tiel langs de A15, Apeldoorn langs de A50 en Doetinchem
langs de A18. Deze terreinen heb een gezamenlijk onherroepelijk uitgeefbaar aanbod van circa
180 hectare netto, waarvan circa 69 hectare op bedrijvenpark A18 in de gemeente Doetinchem.
Bedrijvenpark A18 grenst weliswaar direct aan deze regio, maar deze regio kent geen overaanbod.
Voor het aantrekken van bovenregionaal georiënteerde bedrijven is het terrein vanwege haar
ligging en aanbod aan grote kavels zeker als een concurrent te beschouwen.
Buiten de provincie Gelderland, maar binnen Nederland, zijn de voornaamste concurrenten
gelegen in de aangrenzende provincies Limburg en Noord-Brabant. Langs de A50 in NoordBrabant zijn logistieke bedrijventerreinen met aanzienlijk aanbod te vinden in Oss en Veghel. De
bedrijvigheid in Oss en Veghel is vergelijkbaar met de doelgroep van het cluster bedrijventerreinen
langs de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens (Duiven en Zevenaar). Deze terreinen hebben
gezamenlijk een uitgeefbaar aanbod van circa 60 hectare21. In Limburg is vooral concurrentie te
verwachten vanuit Venlo. Venlo is een grote logistieke hotspot tussen Nederland en Duitsland. Hier
is vooral concurrentie te verwachten bij het aantrekken van internationale logistieke bedrijven. De
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http://www.regioinbedrijf.nl/gemeenten/oss.38/ & http://www.veghel.nl/bedrijven/doornhoek_43789/

diverse logistieke bedrijventerreinen in de gemeente Venlo hebben een gezamenlijk aanbod van
circa 105 hectare22.
Concurrentie watergebonden bedrijvigheid
Naast de logistieke bedrijvigheid over de weg hebben we eveneens aandacht voor de
watergebonden bedrijvigheid. Hierbij ligt de focus vooral op containerterminals die zich richten op
de op- en overslag van goederen. Vooral ten zuiden en westen van de regio Arnhem-Nijmegen, is
een aantal grote binnenhavens te vinden met een groot areaal aan bedrijventerreinen. De
belangrijkste concurrenten voor de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van watergebonden
bedrijvigheid zijn Maasdriel en Tiel in de provincie Gelderland, Oss en Cuijk in Noord-Brabant en
Gorinchem in Zuid-Holland. Deze gemeenten liggen op relatief kleine afstand van de regio, hebben
grote binnenvaartterminals, zijn goed ontsloten via Rijkswegen en het spoor en hebben grote
bedrijventerreinen van hoge kwaliteit.
Net over de grens in Duitsland ligt ook nog de Rhein-Waal Terminal in Emmerich. Hier werken de
Rhein-Waal Terminal in Emmerich en enkele Nederlandse gemeenten, waaronder de gemeente
Montferland, samen bij de realisatie en het aantrekken van logistieke bedrijven. De Rhein-Waal
Terminal heeft dagelijkse verbindingen per barge en spoor met de zeehavens van Rotterdam en
Antwerpen. Belangrijke corridors in de regio zijn onder andere de A12, A18 en de Duitse A3. De
verwachting is dat door deze samenwerking de aanwezigheid van de binnenhaven in Emmerich
een positief effect heeft op de concurrentiepositie van met name de gemeente Montferland en
daardoor ook van de regio Arnhem-Nijmegen als geheel.
Concluderend kunnen we stellen dat vanuit de omliggende regio’s sprake is van substantieel
aanbod aan bedrijventerreinen die ook de grootschalige logistieke bedrijven als doelgroep kennen.
Er is dan ook veel concurrentie vanuit omliggende regio’s te verwachten, wat betekent dat
regionale samenwerking, goede positionering door middel van gezamenlijke acquisitie en een
goede propositie van terreinen des te belangrijker is om onderscheidend te zijn ten opzichte van de
concurrerende regio’s.

22

REBIS Limburg (2016)
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5 Confrontatie vraag en aanbod

Ten behoeve van de confrontatie van vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio ArnhemNijmegen is aangesloten op het doorlopen van de stappen van de “Ladder voor duurzame
verstedelijking”. De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro). Het Bro bepaalt dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de treden van de ladder moet
worden doorlopen. In de ladder voor duurzame verstedelijking wordt gesproken over :
Trede 1: Is er een regionale behoefte?
Indien het antwoord Ja is, mag er naar de volgende trede gekeken worden
Trede 2 Is (een deel) van de regionale behoefte op te vangen in bestaand stedelijk gebied?
Indien het antwoord Nee is mag er naar de volgende trede gekeken worden
Trede 3: Zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor de resterende regionale
behoefte

5.1

Confrontatie vraag en aanbod - kwantitatief

Trede 1: Regionale behoefte23
Voor de periode 2015 tot en met 2025 is de verwachte ruimtevraag op bedrijventerreinen 219
hectare netto, opgebouwd uit 207 hectare uitbreidingsvraag en 12 hectare vervangingsvraag.
Trede 2: Bestaand stedelijk gebied24
Voor toepassing van de tweede trede van de ladder voor duurzame verstedelijking wordt bij de
vraag-aanbodconfrontatie in eerste instantie gekeken naar het bestaande aanbod, oftewel de
ruimte die onherroepelijke bestemmingsplannen nog hebben.
Blijkt de ruimtevraag groter dan het onherroepelijk beschikbaar aanbod, dan vraagt de ladder om te
toetsen in hoeverre er ruimte is in bestaand stedelijk gebied (leegstand, herstructurering).

Onherroepelijk aanbod
Het onherroepelijk beschikbaar aanbod bedraagt momenteel 374 hectare netto. Er is geen sprake
van ruimtewinst als gevolg van herstructurering.
Overige plannen
Naast onherroepelijk aanbod hebben de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk
25
voor in totaal circa 297 hectare aan overige plannen . Dit zijn voorgenomen uitbreidingsplannen

van gemeenten voor bedrijventerreinen (ontwikkeling van nieuwe of uitbreiding van bestaande
bedrijventerreinen), die (nog) niet de status van onherroepelijk plan hebben bereikt. Volgens
opgave van de gemeenten is de ontwikkeling van 176 hectare voorzien in de periode tot 2020
(meer dan 50%).

23
24
25

Voor een nadere onderbouwing hiervan verwijzen we naar hoofdstuk 2.
Voor een nadere onderbouwing hiervan verwijzen we naar hoofdstuk 3
Dit is het geplande aanbod waarvan de oppervlakte bekend is, het geplande aanbod is mogelijk nog groter.
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Bestaande voorraad-Leegstand
Op basis van de inventarisatie van gemeenten blijkt dat de totale leegstand van bestaand vastgoed
op bedrijventerreinen rond de 5% ligt. Een exact metrage is niet te geven, wel wordt in de
Leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem-Nijmegen gesproken over ruim 750.000 m2 leegstand,
ofwel ook 5% van de bestaande voorraad. De geconstateerde leegstand wordt als een
noodzakelijke voorraad beschouwd als het gaat om frictieleegstand. Uit inventarisatie onder
gemeenten is gebleken dat van het leegstaande vastgoed circa 50% als courant kan worden
beschouwd. Deze courante leegstand (ofwel grofweg 375.000 m2) kan aangewend worden om
ruimtevraag te faciliteren, indien het onherroepelijk aanbod ontoereikend is.
Naar het leegstaande incourante vastgoed moet opnieuw bekeken worden. Hierbij dient onderzocht
te worden of dit vastgoed door herstructurering courant gemaakt kan worden, of het wenselijk is dit
aanbod aan de markt te onttrekken en te transformeren naar een andere functie die past bij de
omgeving.
Conclusie: Confrontatie vraag versus aanbod kwantitatief
Het doorlopen van de eerste twee treden van de ladder voor duurzame verstedelijking leidt ertoe
dat in de regio Arnhem-Nijmegen in de periode 2015 tot en met 2025 het aanbod dat in
onherroepelijke bestemmingsplannen zit 155 hectare hoger is dan de verwachte vraag.
Op basis van de kwantitatieve analyse is er geen aanleiding om de status van de overige plannen
(297 hectare) te herzien. Zeker in relatie tot het courant aanbod aan bestaand leegstaand vastgoed
(375.000 m2) dat ook ingezet kan worden om ruimtevraag te faciliteren.
Figuur 5.1 Schematische kwantitatieve weergave vraag-aanbod confrontatie

Enkele aanvullende kwantitatieve constateringen uit de inventarisatie zijn de volgende:
1.

Circa 60% van het onherroepelijk uitgeefbaar aanbod is gemeentelijk eigendom en circa

2.

Op 17 terreinen, goed voor 72 hectare aanbod, heeft in de afgelopen vijf jaar geen uitgifte

3.

Het aanbod aan watergebonden en water-verbonden bedrijventerreinen (circa 22 hectare)

4.

Van de Overige plannen zijn gemeenten voornemens om 176 hectare te ontwikkelen voor

40% privaat.
plaatsgevonden.
is groter dan de vraag tot 2020 (11 hectare).
2020.
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5.2

Confrontatie vraag en aanbod - kwalitatief

De kwantitatieve analyse geeft “slechts” een beeld van het volume aan vraag en aanbod, de
kwalitatieve analyse geeft duiding of het Onherroepelijke aanbod ook het aanbod is wat door de
markt wordt gevraagd. Voldoet het aanbod aan de belangrijkste vestigingseisen vanuit de
verschillende clusters? Denk hierbij o.a. aan ligging, bereikbaarheid, ontsluiting, aanwezigheid
vergelijkbare bedrijvigheid, milieucategorie, stedenbouwkundige uitstraling, kwaliteit fysieke
omgeving en de beleidsmatig benoemde doelgroepen van het terrein.
Onherroepelijk aanbod
Het totaal aan onherroepelijk aanbod van bedrijventerreinen van 374 hectare is door Ecorys
gekwalificeerd aan de hand van de typologie ‘zeer geschikt’, ‘geschikt’ en ‘minder geschikt’ op
basis van de belangrijkste vestigingseisen van de vier clusters:


Industrie & bouw



Handel & consumentendiensten



Transport, logistiek & groothandel



Dienstverlening.

Voor deze clusters is gekeken hoe geschikt het totaal aan onherroepelijk aanbod is. Hierbij is niet
alleen naar de huidige planologische bestemming gekeken, maar juist ook naar de kwalitatieve
geschiktheidseisen van de verschillende clusters. De kwalificatie “zeer geschikt” wordt alleen
behaald indien en de juiste planologische bestemming (doelgroep) passend is en de juiste
locatiekwaliteiten aanwezig zijn. Terreinen met de kwalificatie “geschikt” kunnen of de juiste
bestemming in combinatie met mindere locatiekwaliteiten bevatten of niet de juiste bestemming,
maar wel de juiste locatiekwaliteiten. De kwalificatie “minder geschikt” betekent dat zowel de
bestemming als de locatiekwaliteiten ontoereikend zijn.
Met deze beoordeling is tevens inzicht gegeven of het aanbod lokaal, regionaal of bovenregionaal
is georiënteerd. Onderstaand figuur geeft een gecombineerd beeld van de Vraag-Aanbod
confrontatie (zowel uitgedrukt in clusters als ruimtelijke oriëntatie)
Figuur 5.2 Vraag versus aanbod vanuit de clusters en de ruimtelijke oriëntatie

Vraagraming

Aanbod
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Enkele kwalitatieve constateringen vanuit het totaal beschouwd, zijn de volgende:


50% van het aanbod faciliteert meerdere doelgroepen en wordt daarmee als gemengd
beschouwd.



Bijna 50% van het aanbod wordt als bovenregionaal beschouwd.



In het segment bovenregionaal aanbod constateren we een overaanbod van 124 hectare.
Lokaal klein en lokaal groot, en de regionaal georiënteerde vraag en aanbod zijn (qua totaal
hectares) op elkaar afgestemd. Specifiek voor transport, logistiek en groothandel gaat deze
constatering niet op.



Het cluster transport, logistiek en groothandel heeft als enige cluster een vraagraming die hoger
ligt dan het aanbod specifiek gericht op deze doelgroep. Een deel van gemengde terreinen kan
worden aangesproken om dit cluster te faciliteren.

Figuur 5.2 genereert het generieke beeld. Onderstaand zoomen we verder in naar de kwalitatieve
elementen per cluster.
Cluster Industrie en bouw


Van het totaal aan onherroepelijk aanbod is netto circa 142 hectare te kwalificeren als zeer
geschikt ten behoeve van het cluster Industrie en bouw.



Het merendeel van dit zeer geschikte aanbod is bovenregionaal georiënteerd.



Kijken we naar het onherroepelijk aanbod aan terreinen met dit cluster als enige doelgroep, dan
is de omvang hiervan 37 hectare (dit betreft in totaal 8 terreinen)



Met een negatieve ruimtevraag is er geen behoefte meer aan uitbreiding van de terreinen op
het vlak van Industrie en bouw en is het wenselijk om het aanbod met als doelgroep Industrie
en bouw terug te brengen.
Figuur 5.3 Kwalitatieve beoordeling cluster Industrie en bouw

Cluster Handel en consumentendiensten


Van het totaal aan onherroepelijk aanbod is netto circa 72 hectare te kwalificeren als zeer
geschikt ten behoeve van het cluster Handel en consumentendiensten.



Het zeer geschikte onherroepelijk aanbod is verspreid over 5 gemeenten, waarbij dus geen
sprake is van een evenredige verspreiding over de hele regio



Met een beperkte ruimtevraag is er meer dan voldoende aanbod aan zeer geschikt
gekwalificeerde terreinen.
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Figuur 5.4 Kwalitatieve beoordeling cluster Handel en consumentendiensten

Cluster Transport, logistiek en groothandel


Van het totaal aan onherroepelijk aanbod is circa 134 hectare netto te kwalificeren als zeer
geschikt ten behoeve van het cluster Transport, logistiek en groothandel.



Het merendeel van dit zeer geschikte aanbod is bovenregionaal georiënteerd, terwijl de
ruimtevraag gedifferentieerder is verdeeld (zie onderstaande punten).



Het totaal aan zeer geschikt aanbod is in hectares niet toereikend om de totale ruimtevraag
voor dit cluster te accommoderen.



Daarnaast is het zeer geschikte aanbod vooral bovenregionaal en regionaal georiënteerd, er
dient daarom ook gekeken te worden naar geschikte locaties op lokaal (klein en groot) vlak.



Binnen de logistiek zien we twee duidelijke trends, waarbij aan de ene kant een toenemende
vraag is naar grootschalige logistiek op multimodaal ontsloten terreinen (XXL-distributie) en aan
de andere kant is er eveneens toenemende behoefte aan lokaal en regionaal aanbod. Lokaal
en regionaal aanbod dat goed ontsloten is en bereikbaar is voor een groter volume aan
vervoersstromen dichtbij een bevolkingsconcentratie. Dit past bij de trend van toenemende
vervoersstromen van kleinere vrachtwagens en busjes de stad in vanuit gunstige uitvalswegen
aan de randen van de gemeenten (stadsdistributie). Dit lokaal en regionaal ‘zeer geschikt’
aanbod is in de regio op basis van onze kwalificatie niet aanwezig.
Figuur 5.5 Kwalitatieve beoordeling Transport, logistiek en groothandel
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Cluster Dienstverlening


Van het totaal aan onherroepelijk aanbod is netto circa 56 hectare te kwalificeren als zeer
geschikt ten behoeve van het cluster Dienstverlening.



Het totaal aan zeer geschikt onherroepelijk aanbod is voor het cluster Dienstverlening zowel
qua hectares als ruimtelijke oriëntatie gelijk aan de totale ruimtevraag.



Een groot deel van het aanbod is voor de doelgroep dienstverlening minder geschikt, deze
terreinen bedienen veelal andere doelgroepen.
Figuur 5.6 Kwalitatieve beoordeling cluster Dienstverlening

Overall beeld van de clusters


Van de totale voorraad aan onherroepelijk beschikbaar aanbod kan er 54 hectare voor alle
clusters worden aangemerkt als zeer geschikt, 291 hectare voor alle clusters als geschikt en 29
hectare voor alle clusters als minder geschikt.



Het zeer geschikte aanbod van 54 hectare betekent in dit verband dat deze terreinen, in
verhouding tot de andere terreinen, kwalitatief het meest aan de vestigingsvoorwaarden vanuit
alle clusters tegemoet komen. Deze terreinen zijn daarmee als het meest multifunctioneel en
kansrijk te bestempelen. Het zeer geschikte aanbod voor alle clusters is niet toereikend om de
totale ruimtevraag te faciliteren.



Als de categorie geschikt en zeer geschikt worden samengevoegd, dan geldt voor alle clusters
dat het onherroepelijk aanbod aan bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen van
voldoende kwaliteit is om de toekomstige vraag vanuit de clusters te kunnen accommoderen.



Het totaal aan geschikt en zeer geschikt aanbod is echter groter dan de totale ruimtevraag,
waarbij met name het segment bovenregionale georiënteerde terreinen met geschikt aanbod
een overaanbod kent.

50

Figuur 5.7 Kwalitatieve beoordeling overall beeld

In het bijlagenrapport is de mate van geschiktheid per bedrijventerrein opgenomen die als
onderlegger is gebruikt voor bovenstaand figuur. In het bijlagenrapport is per classificatie
aangegeven welke terreinen zijn meegenomen per cluster.

5.3

Conclusies confrontatie vraag en aanbod

Hieronder zijn de conclusies vermeld die volgen uit de vraag aanbod-confrontatie en die richting
geven aan de beslispuntennotitie.
1.

Doorlopen laddertoets: kwantitatief overaanbod

Wanneer de ladder voor duurzame verstedelijking wordt toegepast blijkt na de kwalitatieve analyse
dat binnen het areaal aan bestaand onherroepelijk beschikbaar aanbod er voldoende geschikt tot
zeer geschikt aanbod is dat voldoet aan de gevraagde kwaliteiten door het bedrijfsleven. Het
aanbod aan geschikt tot zeer geschikt bedrijfsterrein (345 ha) is ruim 125 hectare groter dan de
vraag (219 ha). Het totale overaanbod aan onherroepelijke plannen bedraagt 155 ha. Dit wordt
geïllustreerd door onderstaande afbeelding:
Figuur 5.8

Confrontatie vraag en aanbod
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2.

Kwalitatieve beoordeling Ecorys: ook overaanbod

Het totaal aan geschikt en zeer geschikt gekwalificeerd aanbod is groter dan de totale ruimtevraag.
Voor de ruimtevraag voor 3 clusters is het zeer geschikte aanbod toereikend om aan de vraag te
voldoen. Alleen voor het cluster Transport, logistiek en groothandel is het zeer geschikte aanbod
ontoereikend, daar zouden ook geschikte terreinen gebruikt moeten worden om aan de vraag te
voldoen. Tevens geldt voor dit cluster dat qua ruimtelijke oriëntatie gekeken dient te worden naar
geschikte locaties op lokaal en regionaal vlak.
3.

Mismatch vraag versus aanbod vooral op regionale en bovenregionale terreinen

Voor de grotere terreinen (> 5 hectare) welke als bovenregionaal zijn bestempeld, constateren we
dat er 150 hectare aan onherroepelijk aanbod is, terwijl er vraag is naar 26 hectare, ofwel een
overaanbod van 124 hectare. Voor de regionale terreinen (0,5 tot 5 hectare) is de mismatch kleiner,
hiervan is circa 129 hectare onherroepelijk aanbod beschikbaar tegenover 83 hectare vraag, een
overaanbod van 49 ha. Voor de lokale terreinen (klein en groot) geldt dat vraag en aanbod qua
terreingrootte en geschikte locatiekwaliteiten redelijk in elkaars verlengde liggen. De vraag naar
lokaal klein aanbod (tot 0,25 hectare) ligt 10 hectare hoger dan het aanbod. Het lokaal groot
aanbod (0,25 tot 0,5 hectare) is gelijk aan de vraag.
4.

Grootste ruimte vraag binnen het cluster Transport, logistiek en groothandel

Bijna driekwart van de totale ruimtevraag komt uit het cluster Transport, logistiek en groothandel,
waarbij de ruimtevraag naar verwachting vooral lokaal en regionaal georiënteerd zal zijn. In het
bovenregionale segment mag verwacht worden dat er enkele grote spelers de ruimtevraag zullen
bepalen. Incidentele grote afnames door bijvoorbeeld een XXL-distributie centrum van meer dan 10
hectare tot zelfs 20 hectare is modelmatig niet te ramen. Uiteraard is de kans wel aanwezig dat in
de komende tien jaar enkele van deze spelers de regio opzoeken. Hiermee kan de potentiële
vraag in het bovenregionale segment groter zijn dan geraamd, maar dat heeft geen consequenties
voor de verwachte vraag in het lokaal en regionale segment. Advies, houd rekening bij het maken
van nieuwe programmeringsafspraken met de mogelijkheid van het vestigen van een XXLruimtevragers.
5.

Geen ruimtevraag te verwachten vanuit het cluster Industrie en bouw

Het cluster Industrie en bouw heeft een negatieve ruimtevraag. Kijken we naar het onherroepelijk
aanbod aan terreinen met dit cluster als enige doelgroep, dan is de omvang hiervan 37 hectare. Dit
aanbod is op basis van de ruimtevraag per cluster overbodig. Houd wel rekening met groei in
niches zoals in de EMT. Faciliteer deze doelgroep op specifieke terreinen om versnippering en
daarmee kans op overaanbod te voorkomen.
6.

Vraag en aanbod in evenwicht voor het cluster Dienstverlening en
Consumentendiensten

Er is voldoende zeer geschikt aanbod om in de toekomstige ruimtevraag vanuit deze clusters te
kunnen voorzien. Zowel in kwaliteit als in ruimtelijke oriëntatie is vraag en aanbod redelijk in balans.
Binnen het cluster Dienstverlening, maar ook binnen bijvoorbeeld de healthsector zie je behoefte
aan o.a. gedeelde faciliteiten en labruimte. Dit zijn ontwikkelingen die je wilt kunnen blijven
faciliteren in campus-achtige omgevingen.
7.

Geen grondslag voor het in procedure brengen van Overige plannen

Naast het onherroepelijke overaanbod aan plannen (zowel kwantitatief als kwalitatief) staat er nog
voor 238 hectare aan Overige plannen in de pijplijn. Op basis van de confrontatie tussen vraag en
aanbod van onherroepelijke plannen en het doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking
is er in de regio als geheel geen tekort te constateren. Omdat er voldoende geschikt aanbod is, is
er geen reden om overige plannen in procedure te gaan brengen.
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5.4

Doorkijk naar beslispuntennotitie

In voorgaande confrontatie tussen vraag en aanbod is er een objectieve weergave van de huidige
situatie beschreven. Dit geeft een gevoel van de urgentie en omvang tot herprogrammering. De
beslispuntennotitie geeft als volgende stap richting aan het weer in evenwicht brengen van vraag
en aanbod. Criteria/afwegingen die binnen deze notitie aan bod kunnen komen zijn:



Zoeken naar een kwantitatieve balans tussen vraag en aanbod, waarbij er flexibiliteit voor
toekomstige ontwikkelingen mogelijk moet blijven



Zoeken naar een kwalitatieve balans tussen ruimtevraag per cluster en het meest geschikte
onherroepelijke aanbod



Programmeren op basis van interesse vanuit de markt, verkoopsnelheid terreinen



Eigendomsverhouding tussen private partijen en de betrokken gemeenten – waar heb je de
mogelijkheid tot sturing?



Status overige plannen in relatie tot aantoonbaar tekort tussen specifieke ruimtevraag vanuit
een cluster en geschikt onherroepelijk aanbod



Match tussen kavelgrootte zowel qua vraag als aanbod



Regionale en bovenregionale ruimtevraag koppelen aan ruimtelijke oriëntatie (snelweg,
waterweg)



Financiële afwegingen (afwaardering GREX, opbrengstpotentie locatie)



Beleidskeuzes (doortrekken A15 meenemen in programmering?)
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Bijlage 1 - Speerpuntsectoren

Hieronder geven een korte kwalitatieve beschrijving van de tendens in de markt (zien we groei van
activiteiten, stabiel of juist een afname).
Energie- en milieutechnologie (EMT)
De sector energie- en milieutechnologie, ook wel clean tech genoemd, is de verzamelnaam voor producten
en diensten die een bijdragen leveren aan een schonere aarde. Binnen Oost-Nederland is de regio
Arnhem-Nijmegen de belangrijkste subregio op het vlak van werkgelegenheid in de sector EMT. De regio
is vooral sterk op het vlak van duurzame energie, energiezuinige componenten (bijvoorbeeld chips en
sensoren) en recycling. De sterke concurrentiepositie heeft de regio vooral te danken aan de van oudsher
sterke positie van Arnhem op het gebied van energie. De groeiende vraag naar (duurzame) energie biedt
allerlei kansen voor de energiesector. De verwachting is dan ook dat wereldwijd de clean tech sector zal
26

blijven groeien .

Gezondheid, zorg en welzijn
Met Health Valley, Campus Heijendaal (RadboudUMC, Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem
Nijmegen en Sanquin), Dekkerswald (Universitair Centrum voor Longziekten) en de Novio Tech Campus in
Nijmegen en met complexen van de SIZA-groep en Papendal in Arnhem ontstaat er een concentratie van
Life Science & Health-activiteiten in de regio. Daarbij wordt er intensief samengewerkt op de as EnschedeNijmegen-Oss-Eindhoven (RedMedTech Highway).

De condities voor Life Sciences & Health zijn gunstig: de vraag naar producten groeit omdat mensen
langer leven, bepaalde ziektes vaker voorkomen en er nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld, zoals
27

biologisch onderzoek, genomics- en stamcelonderzoek .
Semiconductors en technologie
De regio Arnhem-Nijmegen telt veel semiconductorbedrijven. In de regio is de volledige keten van
onderzoek, ontwikkeling en productie aanwezig. Het is de verwachting dat de wereldwijde markt voor
halfgeleiders de komende jaren blijven groeien. Deze groei wordt hoofdzakelijk gedreven door de
groeiende vraag naar geavanceerde apparaten zoals smartphones, tablets, ultra mobiele apparaten,
elektrische auto's, nieuwe vliegtuigen en wearables. De verwachte groei zal ook een positief effect hebben
28

op de Nederlandse chipmachinefabrikanten .

Mode/ vormgeving
De creatieve industrie in deze regio is vooral sterk op het gebied van mode, productdesign en grafisch
ontwerp. Mode en design in Arnhem maakt deel uit van de landelijke topsector creatieve industrie. Deze
positie heeft Arnhem grotendeels te danken aan de vestiging van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, als
de broedplaats van (inter)nationaal ontwerptalent. Ook de Hogeschool Arnhem Nijmegen kent een tal van
creatieve beroepsopleidingen en levert steeds meer studenten af op het gebied van gaming, appontwikkeling, multimediadesign en industrieel productontwerp. Sector mode kan dan ook worden
29

omschreven als een 'opkomend aandachtsgebied' .

26
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Kamer van Koophandel Oost-Nederland, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Regio Twente en Gemeente
Enschede, 2011. Clean tech sector in Oost-Nederland
Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen, 2015. Integrale MIRT-agenda stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen, samenbouwen
aan een gezond en energiek stedelijk netwerk
PWC, 2015. The Internet of Things: the next growth engine for the semiconductor industry
Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen, 2015. Integrale MIRT-agenda stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen, samenbouwen
aan een gezond en energiek stedelijk netwerk
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Cultuurtoerisme
Toerisme en vrije tijd zijn belangrijke sectoren voor de regio. De sector toerisme is goed voor zeven
procent van de werkgelegenheid in de regio. Hiermee is de sector van belang voor de regio, maar kan de
sector niet worden aangeduid als een ‘topsector’. Naar verwachting zal de sector de komende jaren in
30

beperkte mate toenemen .

30
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Berenschot, Arcadis en BCI, 2014. Gebiedsgericht MIRT-onderzoek Arnhem Nijmegen, eindrapportage analyse

Bijlage 2: Trends en ontwikkelingen
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Bijlage 3 Methodiek kwalificering
geschiktheid

Zoals reeds toegelicht in de rapportage is de kwalificering van geschiktheid van bedrijventerreinen
voor de verschillende clusters gedaan door middel van het toekennen van scores van de mate
waarin de meest belangrijke vestigingsfactoren per cluster aanwezig zijn op een bedrijventerrein.
Hiervoor is informatie uit IBIS, de opgestelde bedrijventerreinprofielen en een schouw van de
terreinen door Ecorys bepalend geweest. Ecorys heeft de uiteindelijke kwalificatie toegekend,
daarmee is dit geen absoluut oordeel maar geeft het wel inzicht in de diversiteit aan kwaliteiten die
de terreinen in de regio bieden.
Dit hebben we gedaan aan de hand van drie stappen.
Stap 1: beoordeling terreinen op vestigingsfactoren per cluster
Voor alle bedrijventerreinen is voor ieder vestigingsfactor gekeken in hoeverre een terrein scoort op
dat aspect ten opzichte van alle andere bedrijventerreinen met onherroepelijk uitgeefbaar aanbod.
De gegeven score kennen een range van -2 tot +2. Zo zijn de terreinen in het cluster Transport,
logistiek en groothandel op het aspect ‘Aanwezigheid van zelfde type bedrijvigheid’ als volgt
gescoord:
-2 = grootste gedeelte zelfde bedrijvigheid

---> zeer goed

-1 = op één na grootste gedeelte zelfde bedrijvigheid

---> goed

0 = klein gedeelte zelfde bedrijvigheid

---> matig

1 = één of enkel bedrijf

---> slecht

2 = geen zelfde bedrijven aanwezig

---> zeer slecht

Figuur 0.1

Voorbeeld van kwalificering (cijfers kunnen nadien nog gewijzigd zijn)

Tabel 0.1

Belangrijkste vestigingsfactoren waarop een score is toegekend

Industrie en bouw

Bereikbaarheid auto

Handel en

Transport, logistiek en

consumentendiensten

groothandel

Dienstverlening

Kwaliteit fysieke

Bereikbaarheid auto (5)

Bereikbaarheid OV

Prijs

Stedenbouwkundige

omgeving
Aanwezigheid zelfde type

Stedenbouw- kundige

bedrijvigheid

uitstraling

Maximale milieucategorie

Bereikbaarheid auto

Schaalgrootte kavels

Bereikbaarheid auto

uitstraling

Bereikbaarheid OV

Aanwezigheid zelfde type

Kwaliteit fysieke

bedrijvigheid

omgeving
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Industrie en bouw

Handel en

Transport, logistiek en

consumentendiensten

groothandel

Zicht-locaties

Maximale milieucategorie

Nabijheid stedelijke

Dienstverlening

Nabijheid universiteit
Nabijheid woningen

voorzieningen
Nabijheid universiteit
Nabijheid woningen

De beoordeling van de verschillende vestigingsfactoren leidt tot een totaaloordeel per
bedrijventerrein per cluster.
Stap 2: Kwartielen bepaald voor verdeling naar geschiktheid
Vervolgens is in SPSS bepaald wanneer je met welke score behoort tot de categorie zeer geschikt,
geschikt of minder geschikt behoort. Hierbij is het kwartiel met het laagste aantal punten (kwartiel 025) als zeer geschikt beoordeeld. Bedrijventerreinen die in de middelste kwartielen (25-75) scoren
zijn als geschikt beoordeeld. Bedrijventerreinen met een hogere score dan de scores in
voorgaande kwartielen zijn als minder geschikt beoordeeld.

Stap 3: Kwalificatie per cluster en het totaal oordeel
De voorgaande stappen komen samen in onderstaande tabel, waarbij de bedrijventerreinen
geordend zijn naar ruimtelijke oriëntatie en vervolgens inzichtelijk wordt wat de relatieve (!) score is
van het terrein per cluster. In de laatste kolom is het totaal oordeel weergegeven.
Figuur 0.2
Gemeente
Berg en Dal
Berg en Dal
Druten
Druten
Duiven
Duiven
Heumen
Heumen
Montferland
Mook en Middelaar
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Renkum
Renkum
Rheden
Rheden
Westervoort
Zevenaar
Zevenaar
Berg en Dal
Druten
Duiven
Lingewaard
Montferland
Zevenaar
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Beuningen
Lingewaard
Lingewaard
Mook en Middelaar
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Overbetuwe
Overbetuwe
Rheden
Rijnwaarden
Nijmegen
Wijchen
Duiven
Montferland
Overbetuwe
Zevenaar

Eindtabel kwalificatie van geschiktheid van bedrijventerreinen per cluster

Bedrijventerrein
De Bouwkamp
Uitbreiding Lieskes Wengs
Industrieterrein Westerhout
Klepperheide
De Nieuweling
Graafstaete
Sluispoort
Werklandschap Overasselt
EBT I
Spijkerweg
De Aam ‐ Spoorallee
De Aam ‐ Luxanterrein
Westeraam, zone aamsestraat (woonwerk)
Zuidpunt Intratuin (Aamse poort)
Merm
Stationsomgeving Zetten & Andelst (Oost)
Klingelbeekseweg
De Hes West
Dieren Oost
Kanaal II ‐ uitbreiding
Het Ambacht
De Koppeling
Tatelaar
Mies
Westerhout Zuid
Seingraaf
Houtakker 2
Matjeskolk uitbreiding
Hengelder
Kleefse Waard Westervoortsedijk
Het Broek
IJsseloord II
Merwedeterrein
Westervoortsedijk
IPKW
Kleefse Waard BASF
Schoenaker
Agropark 2e fase
Pannenhuis II
Korendal
Noord‐Kanaalhaven (incl. Mercuriuspark)
Oost‐Kanaalhaven (incl. Mercuriuspark)
Winkelsteeg (vm compaq)
Winkelsteeg overig (omgeving NTC/NXP)
Merm Oost
Poort van Midden‐Gelderland Zuid (Heterenkum)
Beemd
Spijksedijk (Tengnagelwaard‐Vliegenwaard)
Bijsterhuizen (incl Wijchen)
Bijsterhuizen
InnoFase uitbreiding
DocksNLD
Park15
7Poort

Aanbod netto (ha)
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal

Industrie & Bouw

Handel & Consumentendiensten

Transport, Logistiek & Groothandel

Dienstverlening

0,27
0,76
0,72
0,43
4,92
4,53
0,30
3,95
4,41
0,63
5,67
6,82
0,63
0,76
3,72
1,00
0,64
1,99
3,80
5,19
3,99
6,10
0,31
2,76
5,66
11,17
10,52
3,20
0,53
0,48
1,56
11,26
3,35
5,53
3,61
4,79
8,53
9,09
9,64
4,31
3,05
6,73
4,07
6,19
2,49
6,91
1,21
9,34
0,00
26,49
14,62
25,23
60,87
49,62

Op de volgende pagina is bovenstaande tabel vergroot weergegeven.

Totaal

Figuur 0.3
Gemeente
Berg en Dal
Berg en Dal
Druten
Druten
Duiven
Duiven
Heumen
Heumen
Montferland
Mook en Middelaar
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Renkum
Renkum
Rheden
Rheden
Westervoort
Zevenaar
Zevenaar
Berg en Dal
Druten
Duiven
Lingewaard
Montferland
Zevenaar
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Beuningen
Lingewaard
Lingewaard
Mook en Middelaar
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Overbetuwe
Overbetuwe
Rheden
Rijnwaarden
Nijmegen
Wijchen
Duiven
Montferland
Overbetuwe
Zevenaar

Eindtabel kwalificatie van geschiktheid van bedrijventerreinen voor de clusters en het totaal oordeel

Bedrijventerrein
De Bouwkamp
Uitbreiding Lieskes Wengs
Industrieterrein Westerhout
Klepperheide
De Nieuweling
Graafstaete
Sluispoort
Werklandschap Overasselt
EBT I
Spijkerweg
De Aam ‐ Spoorallee
De Aam ‐ Luxanterrein
Westeraam, zone aamsestraat (woonwerk)
Zuidpunt Intratuin (Aamse poort)
Merm
Stationsomgeving Zetten & Andelst (Oost)
Klingelbeekseweg
De Hes West
Dieren Oost
Kanaal II ‐ uitbreiding
Het Ambacht
De Koppeling
Tatelaar
Mies
Westerhout Zuid
Seingraaf
Houtakker 2
Matjeskolk uitbreiding
Hengelder
Kleefse Waard Westervoortsedijk
Het Broek
IJsseloord II
Merwedeterrein
Westervoortsedijk
IPKW
Kleefse Waard BASF
Schoenaker
Agropark 2e fase
Pannenhuis II
Korendal
Noord‐Kanaalhaven (incl. Mercuriuspark)
Oost‐Kanaalhaven (incl. Mercuriuspark)
Winkelsteeg (vm compaq)
Winkelsteeg overig (omgeving NTC/NXP)
Merm Oost
Poort van Midden‐Gelderland Zuid (Heterenkum)
Beemd
Spijksedijk (Tengnagelwaard‐Vliegenwaard)
Bijsterhuizen (incl Wijchen)
Bijsterhuizen
InnoFase uitbreiding
DocksNLD
Park15
7Poort

Aanbod netto (ha)
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal klein
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Lokaal groot
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal

Industrie & Bouw

Handel & Consumentendiensten

Transport, Logistiek & Groothandel

Dienstverlening

Totaal

0,27
0,76
0,72
0,43
4,92
4,53
0,30
3,95
4,41
0,63
5,67
6,82
0,63
0,76
3,72
1,00
0,64
1,99
3,80
5,19
3,99
6,10
0,31
2,76
5,66
11,17
10,52
3,20
0,53
0,48
1,56
11,26
3,35
5,53
3,61
4,79
8,53
9,09
9,64
4,31
3,05
6,73
4,07
6,19
2,49
6,91
1,21
9,34
0,00
26,49
14,62
25,23
60,87
49,62
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