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Voorwoord en leeswijzer
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In het gezamenlijke onderzoek naar bedrijventerreinen van de Rekenkamer OostNederland en een aantal gemeentelijke rekenkamers, ontbrak voor Overijssel
een grote stad. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft daarom het onderzoek
gedaan naar het bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Zwolle. Uit de grote
steden in Overijssel hebben we Zwolle gekozen om tot spreiding over de
provincie te komen, de overige deelnemers komen namelijk uit Twente.
Daarnaast is Zwolle interessant omdat ook de in de provincie Gelderland gelegen
(buur)gemeente Heerde aan het onderzoek meedoet. De scope van dit
onderzoek is –door een grotere afstand tussen onderzoeksobject en
onderzoekers enerzijds en uit capaciteitsoverwegingen anderzijds- beperkter dan
de onderzoeken die door de deelnemende gemeenten zijn uitgevoerd. Dit
onderzoek is voornamelijk op basis van documenten en enkele gesprekken op
ambtelijk niveau uitgevoerd. De wethouder en de ondernemers zijn voor dit
onderzoek niet geïnterviewd. Ook de rol van de raad is buiten de scope van dit
onderzoek gebleven.
In het hierna volgende hoofdstuk wordt de vraagstelling voor dit onderzoek
weergegeven en worden de kaders geschetst voor het bedrijventerreinenbeleid
in Zwolle; het landelijke en Overijsselse bedrijventerreinenbeleid. Vervolgens
wordt een schets gegeven van de bedrijventerreinenmarkt in Zwolle. Hoofdstuk
2 is gewijd aan de doelen die de gemeente Zwolle met het bedrijventerreinenbeleid wil realiseren. De instrumenten die zij in zet om de doelen te bereiken
staan centraal in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op regionale
samenwerking, één van de uitgangspunten van het bedrijventerreinenbeleid. De
resultaten en effecten van het gevoerde beleid staan centraal in hoofdstuk 5.
De bijlagen worden gevormd door een methodische verantwoording van dit
onderzoek inclusief het normenkader, een overzicht van de gebruikte bronnen
en achtergrondinformatie over de twee bedrijventerreinen die als casuïstiek in
dit onderzoek zijn betrokken.
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1

Inleiding

We beginnen deze nota met het weergeven van de hoofd- en deelvragen die
centraal staan in dit onderzoek. Omdat het bedrijventerreinenbeleid op landelijk,
provinciaal en gemeentelijk niveau wordt gemaakt en uitgevoerd gaan we
vervolgens in op het nationale en provinciale beleid ten aanzien van
bedrijventerreinen. Voordat in de volgende hoofdstukken ingegaan wordt op het
beleid en de uitvoering daarvan in Zwolle, geven we in paragraaf 1.4 een schets
van de bedrijventerreinenmarkt van de gemeente Zwolle.
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1.1

Vraagstelling voor het onderzoek
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In het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:
In hoeverre leidt het door provincies en gemeenten gevoerde
bedrijventerreinenbeleid in Overijssel en Gelderland tot de gewenste resultaten
en effecten, en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?
Met het beantwoorden van de volgende deelvragen verzamelen we materiaal
om uiteindelijk de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen beantwoorden.
1. Welke maatschappelijke doelen streven rijksoverheid, provincies Gelderland
en Overijssel, de geselecteerde regionale verbanden en gemeenten na met
het door hen gevoerde bedrijventerreinenbeleid?
2. Welke beleidsinstrumenten en financiële middelen hebben de provincies,
regionale verbanden en gemeenten tot hun beschikking voor het
bedrijventerreinenbeleid en hoe zijn die in de onderzoeksperiode ingezet?
3. Hoe is de regionale aanpak georganiseerd en op welke wijze zijn
(semi)publieke en private organisaties hierbij betrokken?

4. Wat zijn de procesresultaten1 en maatschappelijke effecten geweest in de
onderzoeksperiode, en in welke mate zijn daarmee de doelstellingen
gerealiseerd?
5. Op welke wijze hebben provinciale staten en de gemeenteraden hun
kaderstellende en controlerende rol ingevuld?
6. Welke aanbevelingen kunnen op basis van het onderzoek worden gedaan
voor het huidige en toekomstige beleid?

1.2

Bedrijventerreinenbeleid op nationaal niveau

In de onderzoeksperiode 2007 - 2011 heeft de rijksoverheid in verschillende
documenten haar beleid op het gebied van bedrijventerreinen uiteengezet.
Onder meer in de Nota Ruimte (2006), de samenwerkingsagenda ‘Mooi
Nederland’ (2007) en de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (2008)
zijn de lijnen uitgezet.
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Het rijk zet met de Uitvoeringsagenda Nota Ruimte en de samenwerkingsagenda
‘Mooi Nederland’ in op de aanpak van verrommeling van het open landschap en
zuinig ruimtegebruik in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om
bedrijventerreinen.
In september 2008 werd het rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’ van de Taskforce
(her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (commissie Noordanus) opgeleverd.
Volgens dit rapport moet een succesvolle aanpak van de
bedrijventerreinenproblematiek plaats vinden via drie strategische lijnen:
- Economische stadsvernieuwing;
- Verzakelijking bedrijventerreinenmarkt;
- De regio centraal.
Convenant bedrijventerreinen 2010-2020 (oktober 2009) en Handreiking
uitvoeringsstrategie (november 2009)

Op basis van onder meer de uitvoeringsagenda, de samenwerkingsagenda en de
rapportage van de Taskforce is een bestuurlijk afsprakenkader
bedrijventerreinen tot stand gekomen; de kaders en het tijdspad voor een op te
stellen convenant tussen rijk, provincies en VNG. Daarmee wordt een succesvol,
duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid gestimuleerd:

1

Procesresulaten geven aan hoe bepaalde einddoelen (maatschappelijke effecten) bereikt kunnen worden (bijv. door inzet

personeel, verspreiden kennis, e.a.).

-

-
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In 2020 is het herstructureringsprogramma voor de opgave van 15.800
ha in uitvoering;
Nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd op basis van regionale
planningen, die verankerd worden in provinciale structuurvisies;
De bedrijventerreinen hebben economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit
en zijn toekomstvast;
De SER-ladder is het instrument bij regionale planningen;
De provincies zijn de regisseur van het bedrijventerreinenbeleid; gemeente
de uitvoerders. Het rijk heeft in dit nieuwe bedrijventerreinenbeleid de
kaderstellende rol voor de ruimtelijke basiskwaliteit en de ruimtelijke
hoofdstructuur conform de Nota Ruimte;
Een financiële koppeling op regionaal niveau tussen de ontwikkeling van
oud en nieuw is mogelijk;
Op de lange termijn: een verzakelijkt bedrijventerreinenbeleid met een
meer marktgestuurde bedrijventerreinenmarkt en op den duur een minder
(zware) overheidsrol van rijk, provincies en gemeenten.
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Het convenant is in oktober 2009 gesloten. Het Rijk zal tot en met 2013
maximaal € 403,6 mln. beschikbaar stellen om de herstructureringsopgave te
ondersteunen. Daarvan wordt € 107,6 mln. gedecentraliseerd aan de provincies
na oplevering van en overeenstemming over het herstructureringsprogramma.
In november 2009 werd de handreiking van de Bestuurlijke Werkgroep
Uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (BWU, commissie
Jorritsma) gepresenteerd. Deze handreiking is bedoeld om een brug te slaan
tussen het Rijksbeleid en de uitvoering ervan op regionaal en lokaal niveau. Uit
de handreiking komen 10 tips naar voren:
1. Maak een gezamenlijke, bestuurlijke (door)start en leg die vast in een
provinciaal en/of regionale convenant(en)
2. Maak afspraken over de planningstaken van provincies, regio’s en
gemeenten
3. Bepaal de financiële strategie voor de herstructurering van
bedrijventerreinen in eigen provincie en regio
4. Spreek af hoe u elkaar aan bestuurlijke afspraken houdt
5. Bezin u op uitvoeringsorganisatie en fondsvorming
6. Koers aan op regionaal grondbeleid
7. Sorteer voor op een verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt
8. Professionaliseer het duurzaam beheer van bedrijventerreinen
9. Ga gestructureerd aan de slag
10. Leer al doende en deel uw ervaringen

Roadmap verzakelijking (september 2010)
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In september 2010 werd in een samenwerkingsverband tussen IPO, VNG en het
interdepartementaal programma bedrijventerreinen2 de roadmap verzakelijking
uitgebracht. In de roadmap wordt geschetst dat het per kavel uitgeven op de
bedrijventerreinenmarkt er toe leidt dat de eigendomsstructuur versnipperd is
en private partijen zich weinig betrokken voelen bij de ontwikkeling en
exploitatie van terreinen. Het gevolg is dat de kwaliteit van de bedrijfsbebouwing
vaak matig is en terreinen niet gebiedsgericht worden ontwikkeld, waardoor ze
relatief snel verouderen. Met een verzakelijking van de markt wordt het behoud
en de groei van de waarde van bedrijventerreinen na gestreefd. Daarvoor is een
grotere (financiële) betrokkenheid nodig van private partijen in samenspraak
met overheden. Verzakelijking biedt volgens de roadmap interessante kansen
voor de verschillende sleutelspelers:
- Ondernemers kunnen hun financiering en vastgoedmanagement
optimaliseren en er ontstaan mogelijkheden voor betere dienstverlening,
bijvoorbeeld gezamenlijke exploitatie van een duurzame
energievoorziening
- Gemeenten kunnen hun beheers- en vermogensrisico’s bij de
ontwikkeling van bedrijventerreinen verminderen doordat zij de expertise
en middelen van private partijen benutten
- Ontwikkelaars kunnen nieuwe markten ontginnen op bestaande en
nieuwe bedrijventerreinen
- Beleggers kunnen hun portefeuilles diversificeren met een in potentie
grote markt
- Rijk, provincies en gemeenten hebben een extra strategie om een
verouderingsopgave zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.
Bestuursafspraken 2011-2015 (april 2011)

In de bestuursafspraken 2011-20153 is aangegeven dat het Rijk zich terug trekt
uit het regionaal-economisch domein. Concreet betekent dit dat het Rijk na 2013
geen middelen meer inzet voor de herstructurering van bedrijventerreinen en
dat de nationale doelstellingen komen te vervallen. Voor de overige
convenantpartners betekent dit dat ook zij niet meer gehouden zijn aan de in het
convenant geformuleerde ambities.

2

Hierin werken de ministeries van EZ en van VROM samen aan een mooi en concurrerend Nederland
Dit is de term die gehanteerd wordt voor de afspraken die gemaakt zijn in het streven om te komen tot het bestuursakkoord
2011-2015. Het betreft het onderhandelaarsakkoord van 21 april 2011, aangevuld met de correspondentie tussen kabinet en VNG
naar aanleiding van de uitspraak van het VNG-congres, en de brieven aan IPO en UvW.
3

1.3

Bedrijventerreinenbeleid provincie Overijssel

Het bedrijventerreinenbeleid van Overijssel kent twee hoofdbestanddelen:
1. Planning
2. Herstructurering
Planning

In de Omgevingsvisie heeft de provincie de ambitie opgenomen om te voorzien
in voldoende vitale werklocaties die aansluiten bij de voortdurend veranderende
wensen en eisen van het bedrijfsleven. De provincie hanteert daarbij de
volgende beleidslijnen:
 Regionale markt voor bedrijventerreinen primair bedienen vanuit
stedelijke netwerken
 Buiten stedelijke netwerken is onder voorwaarden ruimte voor de eigen
groei van lokaal gewortelde bedrijven
 De streekcentra nemen een bijzondere positie in en bedienen een
regionale markt
 De SER-ladder wordt toegepast
 Er wordt ingezet op herstructurering
 Bovenlokale/regionale afstemming werklocaties
 Specialisatie en clustering vooral van kennisintensieve maakindustrie.
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In de omgevingsvisie is opgenomen dat er voor de periode 2010-2020 behoefte
is aan 1315 hectare netto nieuw bedrijventerrein. Naar verwachting levert
herstructurering daarvan zo’n 195 hectare. De netto behoefte komt daarmee uit
op 1120 hectare.
De provincie vraagt van gemeenten een bedrijventerreinenvisie met daarin een
onderbouwing van de behoefte aan bedrijventerrein en bijbehorende
programmering. Deze visies moeten afgestemd zijn met buurgemeenten en de
instemming van GS hebben. Zonder een bedrijventerreinenvisie kunnen
gemeenten geen aanspraak maken op subsidie voor herstructurering en zal de
provincie niet meewerken aan ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie heeft
met de omgevingsverordening het beleid voorzien van een juridisch
instrumentarium.
Herstructurering

Het stimuleren van de uitvoering van de herstructureringsopgave in Overijssel is
in 2006 gestart met het project ‘Vitale bedrijventerreinen’. In juli 2009 is dit
uitgemond in het vaststellen van het meerjarenprogramma Vitale bedrijvigheid
(MJP VB) 2009-2015 door PS. In dit meerjarenprogramma ligt de nadruk op
herstructurering. De provincie heeft met de gemeenten in Overijssel afspraken
gemaakt over de te herstructureren bedrijventerreinen en de tranche (20092010, 2011-2012 en 2013-2014) waarin de herstructurering van start gaat. De

herstructurering begint met een kwaliteitsscan waarin zowel de huidige als de
potentiële kwaliteit van het bedrijventerrein inzichtelijk wordt gemaakt.
Vervolgens maakt een gemeente in overleg met de ondernemers een
herstructureringsplan; welk ambitieniveau streven we na, welke verbeteringen
zijn daarvoor nodig en hoe gaan we dit financieren. De provincie subsidieert het
uitvoeren van een scan en het opstellen van een herstructureringsplan.
Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van de herstructurering.
Na de herstructurering wordt opnieuw een kwaliteitsscan uitgevoerd.

1.4

Bedrijventerreinen in Zwolle

Voordat we het bedrijventerreinenbeleid van de gemeente nader gaan bekijken,
geven we een korte schets van de bedrijventerreinen in Zwolle. In de volgende
tabel zijn de bedrijventerreinen in Zwolle opgenomen. Ook is opgenomen of er
nog ruimte is op het bedrijventerrein en of het terrein verouderd is. Deze
informatie is verkregen uit IBIS, het landelijk monitoringsysteem voor
bedrijventerreinen. Door de gemeente Zwolle is in het ambtelijk hoor en
wederhoor aangegeven dat Hessenpoort-Spoorzijde geen bestaand
bedrijventerrein is en dat het terrein Scholtenssteeg ontbreekt in IBIS en
daarmee in onderstaande tabel. Later in deze rapportage wordt nader ingegaan
op IBIS.
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Tabel 1 Overzicht bedrijventerreinen Zwolle

Naam bedrijventerrein

Vol?

Verouderd?

Holtenbroek
Bedrijvenpark-Berkum
Hessenpoort
Hessenpoort II
Hessenpoort-Zuid
Hessenpoort-Spoorzijde
Vrolijkheid
Voorst
Marslanden

ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee

ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja

Bron: IBIS 2010

2

Doelen

In dit hoofdstuk worden de doelen van de gemeente Zwolle op het gebied van
bedrijventerreinen beschreven en wordt beoordeeld in welke mate ze geschikt
zijn om verantwoording over af te leggen. Daarnaast gaan we na of de doelen
van de verschillende overheden op elkaar afgestemd zijn.
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Norm(en):
○ De gewenste beleidsdoelen zijn duidelijk vastgelegd en geschikt om
verantwoording over af te leggen
○ De doelen passen in de beleidsketen rijk-provincie-(regio)-gemeenten
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Bevindingen:
○ De doelen van de gemeente Zwolle kennen een kwantitatieve en een
kwalitatieve component. De kwantitatieve doelen zijn geschikt om
verantwoording over af te leggen, voor de kwalitatieve doelen is een
vertaalslag nodig om verantwoording af te kunnen leggen. De kwalitatieve
doelen zijn daarvoor namelijk niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden
genoeg. Deze vertaalslag is ten dele aanwezig.
○ De speerpunten van de gemeente Zwolle sluiten aan bij de doelen van rijk
en provincie en passen daarmee in de beleidsketen.

2.1

Bedrijventerreinenbeleid; structuurplan en kadernota

Structuurplan 2020

De gemeente Zwolle heeft in het structuurplan 2020 van juni 2008 de kaders
voor onder meer het bedrijventerreinenbeleid vastgelegd. Zwolle kiest voor
inbreiding boven uitbreiding en gaat er van uit tussen de 10 en 20 hectare van de
benodigde 60 hectare nieuw kleinschalig bedrijventerrein via inbreiding te

kunnen realiseren. Voor de bedrijventerreinen in Zwolle is vervolgens in kaart
gebracht welke kansen er zijn voor het intensiveren van het gebruik van de
ruimte en welke mogelijkheden er zijn om nieuwe hectaren te ontwikkelen.
Kadernota bedrijventerreinen

Op 25 januari 2010 heeft de gemeenteraad de kadernota bedrijventerreinen
vastgesteld. In deze kadernota wordt ingegaan op de behoefteraming, planning
en de opgave ten aanzien van bedrijventerreinen. Daarnaast wordt er aandacht
geschonken aan herstructurering en wordt er per bedrijventerrein een analyse
van de kansen gegeven.
De volgende speerpunten zijn in de kadernota opgenomen:
1. Faciliteren van de huisvestingsvraag van bedrijven; de komende 15 jaar
gemiddeld 12 hectare bedrijventerreinen per jaar op zowel nieuwe als
bestaande terreinen
2. Verbetering kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling van bedrijventerreinen;
de kwaliteit van bestaande en nieuwe terreinen continu verbeteren en de
beschikbare ruimte zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk aanwenden
3. Samenwerken aan vitale bedrijventerreinen; met ondernemers maar ook
regionale afstemming met Kampen, omliggende gemeenten en de provincie.
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Kwantitatief:
1. De komende 15 jaar minimaal gemiddeld 12 hectare realiseren op zowel
nieuwe (10) als bestaande terreinen (2)
2. Beheersen van de risico’s binnen de grondexploitatie van bedrijventerreinen
zoals opgenomen in de Meerjaren prognose vastgoed (MPV)
Kwalitatief:
1. Ruimte bieden voor de oplossing van knelpunten in de huisvesting van
bestaande en nieuw te vestigen bedrijven
2. Deze ruimte zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk aanwenden
3. De kwaliteit van de bestaande terreinen dient daar waar noodzakelijk
verbeterd te worden.

2.2

Vertaling doelen in Planning en Control documenten

De programmabegroting en de jaarstukken zijn bij uitstek de documenten
waarmee raadsleden kaderstellen en controleren. De nadere uitwerking van de
doelen van het bedrijventerreinenbeleid is in de programmabegrotingen
opgenomen. In de begrotingen voor 2009 en 2010 zijn de volgende hoofd- en
subdoelstellingen opgenomen.

Tabel 2 Doelstellingen en prestaties bedrijventerreinen

Meerjarige doelstellingen
deelprogramma
Realiseren van voldoende
vestigingslocaties voor bedrijven en
instellingen
Verbeteren aanbod nieuwe
bedrijventerreinen
Verminderen aantal verouderde
bedrijventerreinen

Prestaties

Eind 2009 is planologisch geregeld:
• Hessenpoort II, 100 ha netto
• Opvolger Marslanden G 40 ha netto
Eind 2009 is het aantal verouderde
bedrijventerreinen afgenomen met 55 ha (bruto):
• Voorst 40 ha
• Marslanden 15 ha

Bron: Programmabegroting 2009 gemeente Zwolle, bewerking door Rekenkamer Oost-Nederland

In de programmabegroting 2010 zijn naast doelstellingen en prestatieafspraken
ook de activiteiten opgenomen die in 2010 zullen worden uitgevoerd:
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Hoofddoelstelling:

Faciliteren van de huisvestingsvraag van bedrijven

Doelstelling:

Voldoende ruimte bieden op bedrijventerreinen voor de
oplossing van knelpunten in de huisvesting van bedrijven
In de periode 2010-2013 is de opname gemiddeld 12
hectare bedrijventerrein op nieuwe (10 hectare) en
bestaande terreinen (2 hectare)
Monitoren strategische programmering van economische
functies

Prestatie:

Activiteiten:

Doelstelling:
Prestatie:

Activiteiten:

Verbeteren kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling
bedrijventerreinen
Eind 2013 is het maatregelenpakket voor bedrijventerrein
Voorst (142 hectare) en De Vrolijkheid (29 hectare)
uitgevoerd
Vaststellen en uitvoeren kadernota Bedrijventerreinen
Uitvoeren maatregelenpakket Voorst
Uitvoeren quick-wins havens Voorst
Uitvoeren ontwikkelplan De Vrolijkheid
Continueren marketing en acquisitiestrategie van de
werklocaties
Voeren van gezamenlijke acquisitie (Kampen) van bedrijven
in de logistieke sector
Afronden van een gezamenlijke havenvisie Zwolle-Kampen

In januari 2011 heeft de raad besloten om de prognoses qua uitgifte aan te
passen. De lagere uitgifte als gevolg van de economische crisis is hier debet aan.
In plaats van een jaarlijkse uitgifte van gemiddeld 12 hectare wordt tot en met
2015 uitgegaan van gemiddeld 8 à 9 hectare per jaar. Vanaf 2016 wordt
uitgegaan van 10 hectare per jaar.

2.3

Middelen voor het bedrijventerreinenbeleid

De middelen voor het bedrijventerreinenbeleid maken onderdeel uit van de
pijler ‘werk en inkomen’, programma ‘dynamiseren economie’. De
grondexploitaties vormen daarbij een belangrijke pijler. In de perspectiefnota
2010-2013 is opgenomen dat er daarnaast met ingang van 2010 een structureel
budget nodig is voor het algemene bedrijventerreinenbeleid. Voor het
programma ‘dynamiseren economie’ waar het bedrijventerreinenbeleid
onderdeel van uitmaakt is in totaal € 270.000 beschikbaar.
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Naast de structurele middelen voor onder meer onderzoeken, bijstellen
programma, het inhuren van specifieke expertise en monitoring beschikte Zwolle
over een economisch cofinancieringsfonds. Dit cofinancieringsfonds (€ 5.5 mln.)
was bedoeld voor grotere projecten waarbij de gemeente (mede-)
initiatiefnemer is en waarbij één of meer derden partijen een substantiële
bijdrage leveren aan de totale investering of besteding. Met het fonds beschikte
Zwolle over een vrije spaarpot van behoorlijke omvang, zodat snel ingespeeld
kon worden op nieuwe mogelijkheden die zich aandienen, bijvoorbeeld op het
gebied van de duurzame versterking van bedrijventerreinen. De herstructurering
van bedrijventerrein Voorst is één van de projecten die gefinancierd werd uit dit
fonds.

2.4

Doelen en middelen voor Hessenpoort en Voorst

Om de stap van papier naar praktijk te maken betrekken we in dit onderzoek
twee bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om Hessenpoort, een terrein waar nog
nieuwe uitleg plaats vindt, en Voorst waar een herstructureringsopgave
aanwezig is.
Hessenpoort 2

In de nota van uitgangspunten is voor Hessenpoort 2 het doel als volgt
omschreven: het aantrekken van nieuwe grootschalige stuwende bedrijven
(bedrijven die ook indirecte werkgelegenheid in de regio creëren) van buiten de
regio door middel van het aanbieden van een locatie die qua uitstraling,

duurzaamheid en voorzieningen in de regio een onderscheidende positie in zal
gaan nemen.
Met de principes grootschalig & intensief en hoogwaardig & duurzaam wil de
gemeente Zwolle zorgen voor een onderscheidend bedrijventerrein.
Voor Hessenpoort 2 is een grondexploitatie opgesteld, deze is vertrouwelijk.
Voorst

De voorbereiding op de herstructurering van bedrijventerrein Voorst is in 2005
gestart. Het doel is de situatie op Voorst te verbeteren en/of te optimaliseren,
zodat het gevestigde bedrijfsleven voor de komende decennia goede
perspectieven wordt geboden. Met het uitvoeren van het maatregelenpakket
worden, zo is te lezen in de subsidieaanvraag aan de provincie Overijssel, de
volgende prestaties geleverd:
– Een herinrichting van de openbare ruimte voor de deelgebieden A, B, C
en D
– Een herinrichting van De Russenweg en Rieteweg en het verwijderen van
de spoorlijn
– Op 15 private terreinen is de beeldkwaliteit verbeterd
– Een oriëntatie en bewegwijzeringsysteem
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Op 7 december 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de maatregelen in
het Ontwikkelingsplan en een krediet beschikbaar gesteld van € 2.655.000. Dit
krediet wordt gedekt uit het cofinancieringsfonds (€ 1 mln.), het restant ISV
reserve (€275.000), de opbrengsten uit grondverkoop (€380.000) en de
aangevraagde provinciale subsidie (€ 1 mln.)

2.5

Beoordeling SMART en consistentie

De doelen behorend bij het bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Zwolle
kennen een kwantitatieve en een kwalitatieve component. Het kwantitatieve
deel is specifiek, meetbaar, afgestemd en tijdgebonden geformuleerd. Gezien de
bijstelling van het aantal te verkopen hectares tracht de gemeente de
doelstelling ook zo realistisch mogelijk te formuleren. Of de bijstelling realistisch
is hebben we in dit onderzoek niet bekeken.
De kwalitatieve doelstellingen hebben betrekking op zorgvuldig en efficiënt
ruimtegebruik, de kwaliteit van bestaande terreinen en het bieden van
oplossingen waar er sprake is van knelpunten in de huisvesting van nieuwe of
bestaande bedrijven. Deze doelstellingen zijn niet SMART geformuleerd en
hebben om verantwoording af te kunnen leggen een vertaalslag nodig naar
prestaties. Voor het bieden van oplossingen voor de huisvesting en de kwaliteit

van bestaande terreinen heeft deze vertaalslag plaats gevonden. De kwaliteit van
deze vertaalslag is niet in dit onderzoek bekeken. Uit de P&C-documenten
kunnen geen prestaties worden afgeleid die direct te relateren zijn aan
zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik.
De doelen van de gemeente Zwolle inclusief uitwerking in Voorst en Hessenpoort
passen in de keten. De SER-ladder is het uitgangspunt voor het beleid van de
gemeente Zwolle; naast het willen bieden van voldoende ruimte voor
bedrijvigheid in Zwolle, ligt de focus op het zorgvuldig omgaan met de ruimte
door de al aanwezige en benutte ruimte voor bedrijvigheid zo efficiënt mogelijk
te benutten.
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3

Instrumenten

In dit hoofdstuk betrekken we naast de keuze voor en onderbouwing van
instrumenten ook de risico’s die samenhangen met de (financiële) instrumenten
en het bewaken van de voortgang van de inzet van instrumenten.
Norm:
○ De inzet van instrumenten is onderbouwd en de voortgang wordt bewaakt
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Bevindingen
○ De instrumenten zoals beschreven in de kadernota hebben deels een nadere
uitwerking nodig of zijn geformuleerd als optie. De afwegingen daarover
vinden plaats buiten de kadernota.
○ Niet alle instrumenten zoals opgenomen in de kadernota worden
daadwerkelijk ingezet, het gaat hierbij om de instrumenten gericht op
inbreiding.
○ De voortgang wordt bewaakt, in de documenten is echter niet zichtbaar
gemaakt welke (in de kadernota opgenomen) instrumenten niet worden
ingezet.
○ Het niet (kunnen) inzetten van de instrumenten die gericht zijn op inbreiding
is een aandachtspunt omdat het handelen in lijn met de SER-ladder daarmee
in gevaar komt.

3.1

Keuze voor en onderbouwing van instrumenten

In deze paragraaf wordt de instrumentenmix van de gemeente Zwolle in beeld
gebracht en getoetst aan de normen.

Norm:
○ De keuze voor de inzet van instrumenten is onderbouwd en voorziet in een
combinatie van juridische, economische en communicatieve aspecten, dan
wel een onderbouwing waarom één of meer van deze aspecten niet aan de
orde zijn.
Bevindingen:
○ De door Zwolle ingezette mix van instrumenten bevat juridische,
economische en communicatie aspecten. In de praktijk spelen de
economische instrumenten (grondbeleid & financiering) een minder grote
rol dan beoogd bij de vaststelling van de kadernota. De gemeente Zwolle
stimuleert daarnaast parkmanagement wanneer dit niet door de markt
wordt opgepakt.
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In de kadernota bedrijventerreinen heeft de gemeente Zwolle meerdere
instrumenten opgenomen. Deze zijn in vier thema’s onderverdeeld:
1. Juridisch –planologisch
– aanpassen bestemmingsplannen;
– zonebeheersplan;
– optimalisatie geluidsruimte.
2. Grondbeleid & financiering
– Mogelijkheid voor binnenstedelijke strategische verwerving opnemen in
nota grondbeleid;
– In uitgiftebeleid het recht op eerste koop opnemen van de kavel die
wordt achtergelaten;
– Fonds voor inbreidings- en herstructureringsopgave nader verkennen;
– In uitgiftebeleid de inbreiding stimuleren (geen kavels <2500 m2
aanbieden);
– Gedifferentieerd grondprijzenbeleid overwegen (nota grondbeleid).
3. Samenwerking met ondernemers, -verenigingen, investeerders, Overijssel en
Kampen
– Mogelijke samenwerkingsvormen nader uitwerken;
– In overleg met Kampen en regio bekijken hoe samengewerkt kan worden;
– Interdisciplinaire projectgroep oprichten met coördinerende taak bij het
aansturen en uitzetten van opdrachten voor bedrijventerreinen;
– BGV en ondernemersfonds zijn nieuwe instrumenten die mogelijk een rol
kunnen spelen.
4. Marketing & Acquisitie
– Visie portfolio ontwikkelen met ondernemers per bedrijventerrein;
– Meer dan voorheen pro actieve acquisitie richting specifieke
doelgroepen;
– Onderzoeken hoe begeleiding klanten beter kan;

–
–
–

Accountmanager en bouwplanbegeleiding instellen;
Monitoringsysteem opzetten en nulmeting uitvoeren;
Duurzaamheid; efficiënt en zuinig ruimtegebruik, maar ook verbetering
kwaliteit van bedrijventerreinen als werkomgeving voor medewerkers.

In de volgende subparagrafen worden deze instrumenten nader toegelicht. Een
uitzondering hierop wordt gevormd door het instrument samenwerking, dit
instrument staat in het volgende hoofdstuk centraal. Aanvullend op de
hierboven genoemde instrumenten wordt ingegaan op parkmanagement.
Parkmanagement maakt weliswaar geen onderdeel uit van de kadernota, maar
wordt door de gemeente Zwolle wel ingezet om te komen tot duurzame kwaliteit
op bedrijventerreinen.

3.1.1

Juridisch-planologische instrumenten

De bestemmingsplannen worden in het kader van ‘Zwolle op orde’ voor 2013 op
orde gemaakt. Het project loopt sinds 2003 en is bedoeld om het ‘achterstallig
onderhoud’ op planologische regelingen in te halen. Daarnaast is geconstateerd
dat de verouderde bestemmingsplannen onvoldoende mogelijkheden bieden
voor verdichting. Aanpassing van de bestemmingsplannen zal leiden tot een
verruiming van de mogelijkheden op kavelniveau, zo is de gedachte.
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Hessenpoort 2 en Voorst

In het bestemmingsplan voor Hessenpoort 2 heeft de gemeente aangegeven dat
er gestreefd wordt naar een duurzaam bedrijventerrein. Duurzaam heeft daarbij
niet alleen een milieukundige, maar ook een economische kant; continuïteit van
bedrijven en bedrijventerrein, behoud en ontwikkeling van de waarde van het
vastgoed en kostenbesparing zijn belangrijke economische drijfveren die
duurzaamheid tot een doel maken.
Intensief ruimtegebruik is volgens de gemeente een belangrijk onderdeel van
duurzaamheid. In het bestemmingsplan zijn daarvoor maatregelen opgenomen,
zoals het parkeren in of op gebouwen en bouwen boven water. Daarnaast heeft
de gemeente een beeldkwaliteitsplan vastgesteld om onder andere intensief
ruimtegebruik te bevorderen.
In een interview is aangegeven dat bedrijven de richtlijnen accepteren en het
prettig vinden dat er een uniforme en gelijke uitstraling is.
Voor de bedrijventerreinen Hessenpoort 2 en Voorst worden de
bestemmingsplannen ook geactualiseerd. Daarbij zal tevens gewerkt worden aan
een optimalisatie van de bestemmingsplannen.

Met een zonebeheersplan voor Voorst wil Zwolle zorgen voor een transparant
kader voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven voor de toedeling van
geluidsemissierechten.

3.1.2

Grondbeleid en -financiering

Zwolle beschikt over een nota grondbeleid 2009-2013, met daarin doelen en
instrumenten. Het doel is om binnen de gestelde doelen van ruimtelijke ordening
en beleidssectoren de gewenste verandering van het grondgebruik te realiseren.
Uit de voor dit onderzoek gevoerde gesprekken is naar voren gekomen dat de
gemeente Zwolle voorzichtiger is geworden met het strategisch verwerven van
binnenstedelijke gronden, bijvoorbeeld via het recht op eerste koop van de kavel
die wordt achtergelaten. Er is inmiddels een voorraad en de markt lijkt op dit
moment niet erg in te zijn voor deze en andere opties die bedoeld zijn om het
ruimtegebruik te intensiveren.
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Op basis van verkenning van een fonds voor inbreiding en herstructurering heeft
de gemeente besloten om vooralsnog geen fonds in te stellen. Zwolle wil eerst
de resultaten en mogelijkheden van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel
bekijken. Verevening maakt geen onderdeel uit van het instrumentarium van de
gemeente; een directe financiële koppeling tussen nieuw uit te leggen terreinen
en de herstructurering wordt niet gemaakt.
Jaarlijks stelt Zwolle een grondprijzennota vast. Afhankelijk van de functie van de
grond hanteert Zwolle een bepaalde grondprijsmethodiek. Voor
bedrijventerreinen wordt de grondprijs per m2 bepaald door middel van de
residuele4 en vergelijkende waardemethodiek. Bij de residuele methode wordt
de waarde van de grond afgeleid van de opbrengsten en kosten van de
bestemming die daarop worden gerealiseerd. De vergelijkende methode wordt
vooral gebruikt om te verifiëren of de residuele waarde binnen de goede
bandbreedtes ligt. Beperkte differentiatie is vervolgens mogelijk, voor een
zichtlocatie wordt een hogere prijs gerekend, voor een kavel met een
hoogspanningsleiding een lagere. In de volgende tabel is de grondprijs voor de
verschillende locaties over de verschillende jaren opgenomen. Voor 2008 zijn 2
kolommen opgenomen, de eerste betreft de prijzen zoals vermeld in de

4

In het ambtelijk hoor- en wederhoor is aangegeven dat de residuele berekening op dit moment nog niet wordt toegepast, de

grondprijzen worden bepaald op basis van onafhankelijke taxaties en vergelijkende methodiek.

grondprijzennota 2008, de tweede de prijzen voor 2008 zoals opgenomen in de
grondprijzennota 20095.
Tabel 3

Grondprijzen bedrijventerreinen 2007- 2011 in euro’s per m2 grond exclusief BTW

Locatie

2007

2008

2008

2009

2010

2011

Marslanden Zuid
Marslanden G
Hessenpoort
Hessenpoort
Reststoffen-centrum
Hessenpoort Zuidzijde
Vrolijkheid

65
80 - 120
100 - 175

67,50
90 - 128
90 - 190

72,50
100 – 120
90 – 190

72,50
100 - 120
90 - 190
90 - 190

72,50
100 - 120
141,30 – 191,30
126,30 – 141,30

72,50
100 - 120

130 - 135

130 - 135

125 - 150

125 - 150
130 - 160

130 - 135

Bron: Grondprijzennota’s 2008, 2009, 2010 en 2011 gemeente Zwolle

Uit de tabel blijkt dat de grondprijzen sinds 2008 zo goed als gelijk zijn gebleven.
Hessenpoort
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Voor Hessenpoort is in juli 2011 een voorstel naar de raad gestuurd voor een
optimalisatie van de grondexploitaties van Hessenpoort 1 en 2. In dit voorstel
gaat het zowel om een optimalisatie van de grondexploitaties als om
bezuinigingen in de grondexploitaties, onder de voorwaarde dat de kwaliteit van
de terreinen er niet onder leiden. Het beoogde positieve effect bedraagt in totaal
€ 8.508.520,-.

3.1.3

Marketing en acquisitie

Zwolle voert een actief marketingbeleid en wil meer dan voorheen proactieve
acquisitie voeren richting specifieke doelgroepen. Accountmanagers hebben
daar een belangrijke rol in. Zij begeleiden klanten en vormen het eerste
aanspreekpunt voor bedrijven. Het ontwikkelen van een visie portfolio per
bedrijventerrein, zoals aangekondigd in de kadernota, heeft vooralsnog geen
prioriteit.
Met een monitor wil de gemeente Zwolle meer kennis verzamelen over de
bedrijfsruimtemarkt. Met een nulmeting kan tevens gemeten worden of de
doelen gerealiseerd worden. De monitor is gerealiseerd. De resultaten van de
monitoring komen in hoofdstuk vier aan de orde.

5

In het onderzoek is niet bekeken wat de verklaring is achter de verschillende prijzen voor 2008

127 - 192

Hessenpoort

Om de verkoop van kavels te bevorderen heeft de gemeente een plan gemaakt.
In dit plan is ondermeer opgenomen dat de gemeente meer gaat adverteren in
vakbladen, daarnaast vindt er een marktverkenning plaats in samenwerking met
Oost N.V. en banken. Ook wil de gemeente vakbeurzen bezoeken, worden er
mailings verzonden aan mogelijke geïnteresseerden en worden de contacten met
bedrijven die interesse tonen in Hessenpoort goed onderhouden. De
ondernemersvereniging werkt daarnaast aan een nieuwe website.

3.1.4

Parkmanagement

Het instrument parkmanagement is in de kadernota niet genoemd, maar wordt
door de gemeente Zwolle gestimuleerd wanneer dat nodig is. De
ondernemersverenigingen zorgen in principe voor het parkmanagement. De
gemeente verplicht ondernemers bij de grondaankoop om lid te worden van de
ondernemersvereniging.
Hessenpoort en Voorst

Voor Hessenpoort geldt dat er iemand voor een dag in de week is aangesteld om
het parkmanagement te verzorgen. Er is onder meer gezorgd voor collectieve
beveiliging, glasbewassing en bewegwijzering.
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Voor bedrijventerrein Voorst is er voor een periode van twee jaar een
parkmanager aangesteld om zittende ondernemers te mobiliseren om lid te
worden van de ondernemersvereniging en daarmee een basis te creëren voor
het parkmanagement. De parkmanager mobiliseert de ondernemers daarnaast
om mee te denken in werkgroepen voor de verbetering van het bedrijventerrein.

3.2

Risico’s

Norm:
○ Risico’s met betrekking tot de financiële middelen zijn geïnventariseerd en
vastgelegd
Bevindingen:
○ De gemeente Zwolle actualiseert jaarlijks de meerjarenprognose Vastgoed
en de daaruit volgende financiële risico’s via een aantal reserves.

In de nota grondbeleid worden een aantal reserves en voorzieningen genoemd
die o.a. te maken hebben met grondaankoop/verkoop voor bedrijventerreinen;

de reserve vastgoed en de bestemmingsreserve exploitatielasten nog niet in
exploitatie genomen gronden.
In de meerjarenprognose Vastgoed (MPV) die jaarlijks in april aan de raad wordt
aangeboden wordt de opbouw van de vermogenspositie van het vastgoedbedrijf
toegelicht. In de MPV 2010 is opgenomen dat de vermogenspositie op lange
termijn positief is, hoewel gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Voor de
korte termijn is de omvang van de reserve vastgoed van belang. De stand van de
reserve wordt beïnvloed door toevoegingen enerzijds en onttrekkingen
anderzijds. In 2010 kent de reserve een tekort van € 5,1 mln. Conform
gemeentelijk beleid en BBV is vanuit de concernreserve het tekort aangevuld.

3.3

Voortgangsbewaking

Norm:
○ De voortgang van de inzet van beleidsinstrumenten wordt in de
bedrijfsvoering bewaakt
Bevindingen:
○ De voortgang wordt bewaakt. Daarbij is niet expliciet aangegeven welke
instrumenten uit de kadernota bij nader inzien toch niet worden ingezet.
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Naast de P&C-documenten ontvangt de gemeenteraad twee maal per jaar een
voortgangsrapportage over projecten en programma’s. Hierin wordt onder meer
ingegaan op bedrijventerreinen. Er is in deze documenten niet expliciet aandacht
besteed aan het gegeven dat niet alle instrumenten zoals opgenomen in de
kadernota worden ingezet voor het bedrijventerreinenbeleid.

3.4

Beoordeling instrumentarium

In de kadernota bedrijventerreinen is een instrumentenmix opgenomen voor het
bedrijventerreinenbeleid. Voor een deel van de instrumenten gold dat deze
nader uitgewerkt moesten worden of in overweging genomen zouden moeten
worden. Een deel van de instrumenten onder de noemer grondbeleid en –
financiering heeft op dit moment (nog) geen vervolg gekregen. Als voornaamste
argument is aangevoerd dat ondernemers geen interesse hebben in opties die
bedoeld zijn om het ruimtegebruik te intensiveren. Daarmee heeft de gemeente
Zwolle een belangrijk sturingselement minder benut dan zij zelf van te voren had
bedacht. Het is bovendien het deel van het instrumentarium waarmee de

gemeente het inbreiden wil stimuleren; de invulling van de SER-ladder. Het
spanningsveld tussen economische en ruimtelijke belangen komt in deze situatie
duidelijk tot uitdrukking.
Parkmanagement wordt door de gemeente Zwolle gestimuleerd en de invulling
ervan ligt in de handen van de ondernemersverenigingen.
De gemeenteraad wordt met regelmaat geïnformeerd over de voortgang en de
financiële consequenties van het beleid.
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4

Regionale samenwerking

Eén van de instrumenten van het bedrijventerreinenbeleid is regionale
samenwerking. Regionale samenwerking is een belangrijke pijler uit het
convenant bedrijventerreinen. In dit hoofdstuk wordt zicht geboden op de wijze
waarop de gemeente Zwolle de regionale samenwerking vorm geeft. In de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk staat de samenwerking met gemeenten centraal. De
afstemming over bedrijventerreinenvisies is het onderwerp van paragraaf 4.2.
Paragraaf 4.3 is gewijd aan de samenwerking met ondernemers.
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Norm:
○ De regionale samenwerking heeft voldoende vorm gekregen
Bevindingen:
○ De regionale samenwerking staat nog in de kinderschoenen. Voor een
doorgroei is het van belang nut en noodzaak te verduidelijken en
duidelijkheid te hebben over de rolverdeling tussen de gemeenten en de
provincie. Dit geldt zowel voor de afstemming over bedrijventerreinenvisies
als voor de ‘overige’ samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen.
Bestuurlijk draagvlak in de regio voor deze samenwerking is inmiddels
aanwezig.
○ Op het niveau van bedrijventerreinen werkt Zwolle samen met ondernemers
en stimuleert Zwolle de onderlinge samenwerking.

4.1

Samenwerking met gemeenten

Zwolle noemt samenwerking als één van de instrumenten voor het
bedrijventerreinenbeleid; samenwerken met ondernemers,

ondernemersverenigingen, investeerders, de provincie Overijssel en partner
gemeente Kampen. Daarnaast richt Zwolle zich qua samenwerking ook op
Meppel, vanwege de economische relatie vormt Meppel een logisch onderdeel
van de regio.
In de kadernota is ten aanzien van samenwerking een aantal aandachtspunten
aangegeven, waaronder het uitwerken van mogelijke samenwerkingsvormen.
Hiervoor is nog geen aanleiding geweest, zo is in een interview aangegeven.
In de prestatieafspraak die de gemeente op 28 mei 2010 heeft gemaakt met de
provincie Overijssel is opgenomen dat binnen twee jaar na ondertekening van
het convenant er sprake dient te zijn van samenwerking binnen de regio met de
Netwerkstad Zwolle-Kampen en de gemeenten Dalfsen, Staphorst en
Zwartewaterland.
Op 17 februari 2011 heeft een ambtelijke bijeenkomst plaatsgevonden waarbij
naast Zwolle en Kampen ook Zwartewaterland, Staphorst, Olst-Wijhe, Oldebroek,
Hattem, Heerde, Noordoostpolder en Dronten betrokken waren. Het thema van
deze bijeenkomst was grondprijzen.
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De gemeenteraad heeft in februari 2011 een motie van Groen Links, SP, PvdA en
CU aangenomen waarin het college werd opgeroepen om binnen 3 maanden te
komen met een overzicht in hoeverre regionale afstemming al plaats vindt en
een plan hoe de afstemming in een bredere regio nog kan worden verbeterd.
Daarbij is gevraagd tevens aan te geven op welke wijze de provincie al stuurt en
waar de ruimte ligt, ook over provinciegrenzen heen, om de door het college
aangegeven ambities rond regionale samenwerking gemeentelijk verder vorm te
geven.
In de informatienota aan de raad van 12 april 2011 die is opgesteld naar
aanleiding van deze motie, wordt aangegeven dat de basis voor samenwerking
ligt in de intentieovereenkomst samenwerking economie regio Zwolle
(conceptversie) die besproken is in het regionale portefeuillehouderoverleg EZ.
Daarnaast wordt er melding gemaakt van de bijeenkomst die plaats heeft
gevonden op 17 februari 2011. Aan de raad wordt meegegeven dat er eerst
bestuurlijk draagvlak gevonden moet worden, voordat er een
vervolgbijeenkomst wordt gepland. Een plan van aanpak voor regionale
samenwerking op het thema bedrijventerreinenbeleid wordt opgesteld, nadat
onderzoek en toetsing in het regionaal portefeuillehouderoverleg EZ de
economische en regionale meerwaarde heeft aangetoond. In de informatienota
is opgenomen dat de provincie kiest voor een benadering van onderop om de
samenwerking vorm te geven.

In een interview is aangegeven dat regionale afstemming voor Zwolle interessant
is om kennis te delen en vooral om als regio samenhangend beleid te voeren
waardoor er minder kans is om te worden uitgespeeld. Voorwaarde is wel dat er
bestuurlijk draagvlak is voor afstemming. Nadeel van regionale afstemming is dat
er opnieuw een overlegstructuur ontstaat die vraagt om sturing en continuïteit.
De vraag is welke partij in de regio die rol op zich neemt en of de provincie hierin
ook nog een rol gaat vervullen. In het interview is aangegeven dat de provincie
weliswaar verlangt dat er regionaal wordt samengewerkt, maar dat het doel van
de samenwerking niet duidelijk is.
In september 2011 hebben 16 gemeenten6, waaronder Zwolle, een
intentieovereenkomst ondertekend om de samenwerking binnen de
economische agenda te bekrachtigen. In samenwerking met ondernemers,
onderwijs en onderzoek willen deze overheden binnen een aantal jaren komen
tot een aansprekende groei van de productiviteit en de werkgelegenheid, onder
meer door startende ondernemers. De samenwerking is daarmee bestuurlijk
goed van start gegaan en inmiddels zijn ambtelijke werkgroepen actief met het
uitwerken van speerpunten.

4.2
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Omdat de gemeente Zwolle in januari 2010 een kadernota bedrijventerreinen
had vastgesteld en geen nieuwe uitleglocaties nodig had, heeft de provincie
Overijssel er mee ingestemd dat Zwolle niet ook nog een bedrijventerreinenvisie
opstelt. De kadernota wordt daarmee beschouwd als bedrijventerreinenvisie tot
het moment dat Zwolle nieuwe uitleglocaties nodig heeft. Op dat moment zal
Zwolle een bedrijventerreinenvisie opgesteld moeten hebben die voldoet aan de
voorwaarden van de provincie Overijssel.
De gemeente Zwolle heeft van omliggende gemeenten bedrijventerreinenvisies
ontvangen met daarbij het verzoek om er mee in te stemmen. In een interview is
naar voren gekomen dat de gemeente van mening is dat zij niet in de positie is
om te oordelen over een bedrijventerreinenvisie van een andere gemeente,
omdat zij het totaal overzicht niet heeft en de consequentie van deze visie niet
kan overzien. In de reactie op de bedrijventerreinenvisie van Raalte is dit als
volgt weergegeven:

6

Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartwaterland en Zwolle

(Overijssel), Meppel (Drenthe), Noordoostpolder en Dronten (Flevoland), Hattem, Heerde en Oldebroek
(Gelderland).

‘Het is aan de provincie Overijssel om dit niveau *gereserveerde grond voor
bedrijventerreinen in relatie tot de ramingen] voor onze provincie in te schatten
en hierop regie te voeren.’
Het heeft overigens niet geleid tot het onthouden van instemming op de visie.

4.3

Samenwerking met ondernemers

In de kadernota zijn Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering (BGV)7 en een
ondernemersfonds8 als mogelijk nieuwe instrumenten aangeduid. Voor het BGV
en een ondernemersfonds is, zo is in een interview naar voren gekomen,
vooralsnog geen animo bij ondernemers. Voor de goede orde merken we op dat
we de mening van de ondernemers niet in dit onderzoek hebben betrokken.
Hessenpoort

Lidmaatschap van de ondernemersvereniging is verplicht bij de vestiging op
Hessenpoort. Daarmee wordt beoogd om een gezamenlijke aanpak van allerlei
onderwerpen te waarborgen.
Voorst
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Voor het herstructureringsplan heeft de gemeente met ondernemers in
werkgroepen de plannen geconcretiseerd. Daarbij gaat het onder meer om het
opknappen van een aantal wegen, een zonebeheersplan, de bereikbaarheid en
de bewegwijzering. Met de investeringen in de openbare ruimte wil de
gemeente ondernemers stimuleren om ook te investeren. Daarnaast is een
parkmanager aangesteld voor de periode van twee jaar ondermeer om
ondernemers te laten meedenken in de planvorming voor verbetering van de
openbare ruimte.

4.4

Beoordeling regionale samenwerking

Zwolle heeft samenwerking benoemd als instrument voor het
bedrijventerreinenbeleid en de gemeenteraad van Zwolle heeft zich getoond als
groot voorstander van regionale samenwerking.

7

BGV: Ondernemers bepalen gezamenlijk welke maatregelen moeten worden uitgevoerd bovenop de diensten die de
gemeente al levert om hun winkelgebied of bedrijventerrein nog aantrekkelijker te maken voor klanten en zo de winstgevendheid
te vergroten. Als de meerderheid van de ondernemers achter de maatregelen staat, wordt een verplichte heffing opgelegd aan alle
ondernemers in het gebied voor de financiering van de maatregelen. De opbrengst van de heffing komt volledig ter beschikking
van de ondernemers
8

Een fonds van en voor ondernemers in een bepaald gebied waaraan zij op vrijwillige dan wel verplichte basis bijdragen

De regionale samenwerking waarover afspraken zijn gemaakt in de
prestatieafspraak tussen de gemeente en de provincie moet de komende
periode nog verder vorm gaan krijgen. Daarvoor is het van belang om nut en
noodzaak en rolverdeling te verhelderen.
De regionale afstemming over bedrijventerreinenvisies vindt Zwolle lastig. De
gemeente is van mening dat zij onvoldoende overzicht heeft om een oordeel te
kunnen geven over de bedrijventerreinenvisie van een (buur)gemeente en ziet
hierin een rol voor de provincie weggelegd. Dit roept de vraag op hoe andere
gemeenten hiermee omgaan en in het verlengde daarvan wat de waarde van de
afstemming door buurgemeenten is.
Zwolle werkt samen met ondernemers aan de herstructurering van terreinen en
promoot samenwerking in de vorm van parkmanagement.
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5

Resultaten en effecten

De doelen zoals geformuleerd in de kadernota zijn een combinatie van prestaties
(aantallen uit te geven hectares) en maatschappelijke effecten (zorgvuldig en
efficiënt ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering bestaande terreinen). In dit
hoofdstuk is in beeld gebracht wat de resultaten en effecten tot nu toe zijn.
Normen:
○ De procesresultaten zijn bereikt
○ Er is voldoende zicht op het bereiken van de maatschappelijke effecten
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Evaluatie bedrijventerreinenbeleid

Bevindingen:
○ Er is zicht op de geplande en gerealiseerde uitgifte van nieuwe terreinen en
er is zicht op de fase waarin de herstructurering zich bevindt.
○ Zicht op het bereiken van de maatschappelijke effecten is er bij de
gemeente nog niet. Het is van belang om dit in de toekomst goed in beeld te
brengen.
○ Op basis van een (beperkt) aantal indicatoren kan gesteld worden dat het
oplossen van knelpunten in de huisvesting en de kwaliteitsverbetering op
bestaande bedrijventerreinen op de goede weg lijkt. Zorgvuldig en efficiënt
ruimtegebruik is een aandachtspunt. Enerzijds door het ontbreken van
gegevens daarover, anderzijds door het niet (kunnen) inzetten van de
instrumenten die van belang zijn voor inbreiding.
○ De betrouwbaarheid van IBIS als landelijk monitoringsysteem is daarnaast
een aandachtspunt.

5.1

Prestaties

Jaarstukken

In de jaarstukken 2009 en 2010 geeft de gemeente aan welke prestaties of
activiteiten gerealiseerd zijn. In de volgende figuur zijn de gegevens over 2009
opgenomen.
Tabel 4 Doelstellingen en beoogde en gerealiseerde prestaties bedrijventerreinen

Meerjarige doelstellingen
Realiseren van voldoende
vestigingslocaties voor
bedrijven en instellingen
Verbeteren aanbod
nieuwe bedrijventerreinen

Verminderen aantal
verouderde
bedrijventerreinen

Beoogde prestaties

Gerealiseerde prestaties

Eind 2009 is planologisch geregeld:
• Hessenpoort II, 100 ha netto
• Opvolger Marslanden G 40 ha
netto
Eind 2009 is het aantal verouderde
bedrijventerreinen afgenomen met
55 ha (bruto):
• Voorst 40 ha
• Marslanden 15 ha

Grotendeels gerealiseerd

51,4 hectare is gerealiseerd:
• Marslanden 44 ha
• De Vrolijkheid 8 ha

Bron: Programmabegroting en jaarstukken 2009 gemeente Zwolle, bewerking door Rekenkamer Oost-Nederland
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Wat opvalt is dat de prestatie ten aanzien van het verminderen van het aantal
hectares verouderde bedrijventerreinen in kwantitatieve zin bijna gerealiseerd is,
maar op andere terreinen dan beoogd heeft plaats gevonden. In de toelichting in
de jaarstukken wordt hier niet op ingegaan.
In de jaarstukken over 2010 geeft de gemeente aan welke activiteiten zijn
uitgevoerd. Deze activiteiten dragen bij aan de prestatieafspraken die een
meerjarig karakter hebben.

Tabel 5 Prestatieafspraken en activiteiten in 2010
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Prestatieafspraken

Activiteiten in 2010

In de periode 2010-2013 is de
opname gemiddeld 12 hectare
bedrijventerrein op nieuwe (10
hectare) en bestaande terreinen
(2 hectare)

• Monitoren strategische
programmering van
economische functies

• Strategische programmering in
voortgangsrapportage
programma’s & projecten en
uitvoeringprogramma
structuurplan

Eind 2013 is het
maatregelenpakket voor
bedrijventerrein Voorst (142
hectare) en Vrolijkheid (29
hectare) uitgevoerd

• Vaststellen en uitvoeren
kadernota
Bedrijventerreinen

• Kadernota is vastgesteld met
een kwantitatieve ambitie (12
ha), die is bijgesteld naar 10 ha
vanaf 2016 en 8 ha t/m 2015

• Uitvoeren
maatregelenpakket
Voorst

• Maatregelen zijn qua wegen en
groen uitgewerkt, voor
bewegwijzering moet nog een
besluit genomen worden. Start
werkzaamheden in 2011

• Uitvoeren quick-wins
havens Voorst

• Projecten zijn in bestek en
aanbesteding gereed

• Uitvoeren ontwikkelplan
de Vrolijkheid

• Bestemmingsplan is in werking
getreden, grondexploitatie is
vastgesteld

• Continueren marketing
en acquisitiestrategie
van de werklocaties

• Is gebeurd

• Voeren van
gezamenlijke acquisitie
(Kampen) van bedrijven
in de logistieke sector

• In regionaal verband wordt de
Logistieke Visie ontwikkeld

• Afronden van een
gezamenlijke havenvisie
Zwolle-Kampen

• Havenvisie is in concept gereed

Bron: Programmabegroting en jaarstukken 2010 gemeente Zwolle, bewerking door Rekenkamer Oost-Nederland

Uit de jaarstukken 2010 komt naar voren dat er voortgang is geboekt op alle
activiteiten die gekoppeld zijn aan het behalen van de prestaties.

Voortgangsrapportages

Naast de jaarstukken wordt de raad twee maal per jaar met een
voortgangsrapportage geïnformeerd over programma’s en projecten waaronder
bedrijventerreinen.
In de voortgangsrapportages over 2010 (voorjaar en najaar) wordt ingegaan op
de uitgifte die, als gevolg van de economische crisis, lager is dan werd verwacht.
In 2009 heeft de gemeente ongeveer 8,5 hectare verkocht, dat is bijna 5 hectare
minder dan geprognosticeerd. Daarnaast wordt in de voortgangsrapportage
ingegaan op de ontwikkelingen in 2010. Aangegeven wordt dat er sprake is van
een stijgende interesse vanuit de markt. Dit wordt enerzijds verklaard door het
lichte herstel dat in sommige branches optreedt, anderzijds wordt de verklaring
gezocht in de versterkte acquisitie-inzet door de gemeente.
Ook wordt in de voortgangsrapportage ingegaan op de stand van zaken ten
aanzien van de herstructurering; de revitalisering van Marslanden is afgerond, de
uitvoering van een maatregelenplan op Voorst start in 2010, evenals de
herontwikkeling van De Vrolijkheid.
Vastgoedmonitor
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Medio 2010 heeft de gemeente DTZ Zadelhoff de opdracht gegeven om een
vastgoedmonitor voor bedrijfsruimte en kantoren op te stellen. Daarmee wordt
er twee maal per jaar een overzicht verkregen van transacties in de
bedrijfsruimtemarkt op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen en de mate
waarin er sprake is van leegstand. Met deze monitor wil de gemeente in de
toekomst realistische en beter onderbouwde prognoses voor bedrijfsruimte
kunnen geven en daarnaast zal de monitor worden gebruikt om de doelen in de
kadernota Bedrijventerreinen te monitoren. De monitor is medio 2011 aan de
raad aangeboden en betreft een kwantitatieve weergave van vraag en aanbod
aan bedrijfsruimte.

5.2

Effecten bedrijventerreinenbeleid

Hoewel prestaties een interessante graadmeter zijn, gaat het uiteindelijk om de
effecten die met het bedrijventerreinenbeleid worden behaald. Zowel voor de
uitleg van nieuwe terreinen als voor herstructurering geldt een lange termijn
horizon; het is niet mogelijk om nu al over effecten te spreken. Voordat in deze
paragraaf wordt ingegaan op de tussentijdse effecten, schetsen we een beeld
van de ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt over de periode 2005 tot
en met 2010.

5.2.1

Ontwikkelingen periode 2005-2010

Voor het in beeld brengen van ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt in
de periode 2005-2010 maken we gebruik van het Integraal Bedrijventerreinen
Informatie Systeem (IBIS). IBIS is een database waarin de gegevens over
bedrijventerreinen worden bijgehouden. Het doel van IBIS is het inventariseren
van en informeren over alle uitgiftes op bedrijvenlocaties in Nederland.
Daarnaast geeft IBIS informatie over de planning van nieuwe werklocaties. De
gegevens voor IBIS worden aangeleverd door gemeenten, provincies verzamelen
en bundelen de informatie per provincie. Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu (voorheen VROM) coördineert op nationaal niveau de monitoring.
Bij het opstellen van deze rapportage bleken er aanzienlijke verschillen te zijn
tussen de gegevens zoals die door de provincie Overijssel zijn ontvangen van
Zwolle en de gegevens in IBIS. Commentaar op de kwaliteit van IBIS is niet nieuw.
Ondermeer in onderzoek in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM in
20099 is de kwaliteit van IBIS als knelpunt naar voren gekomen. Omdat in het
Convenant Bedrijventerreinen is afgesproken dat IBIS het centrale
monitoringinstrument is, hebben we voor deze rapportage er voor gekozen om
uit te gaan van de IBIS-gegevens en zo nodig in de toelichting op de figuur
verschillen te verklaren.
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Figuur 1

Overzicht oppervlaktes bedrijventerrein in de gemeente Zwolle
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Bron: IBIS 2010

De gegevens in IBIS over 2005 zijn niet in lijn met de gegevens zoals door de
gemeente aangeleverd aan de provincie. Zowel het bruto als het netto en het
9

Arcadis & Stec-Groep (2009) Vooronderzoek Veroudering en Herstructurering.

reeds uitgegeven oppervlak zijn in IBIS bijna verdubbeld ten opzichte van de
gegevens van de gemeente. Dit verklaart de ‘daling’ die tussen 2005 en 2006
heeft plaats gevonden in het aantal hectares. De knik in het netto oppervlak in
2008 wordt eveneens veroorzaakt door een niet correcte waarde in IBIS.

Aantal hectare

Figuur 2

Netto uitgifte aantal hectare bedrijventerrein in het voorgaande jaar in de gemeente Zwolle
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Bron: IBIS 2010
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De gegevens in IBIS sluiten qua netto uitgifte voor 2005 (13,6 ha in plaats van
27,1 ha) en 2008 (10,1 ha in plaats van 14,7 ha) niet aan op de gegevens zoals
deze door de gemeente Zwolle zijn aangeleverd.
De jaarlijkse uitgifte schommelt tussen de 13,6 en 7,8 hectare. De laatste twee
jaren ligt de uitgifte op zo’n 8,5 hectare per jaar. Ter vergelijking, in januari 2011
besloot de gemeenteraad om tot 2015 uit te gaan van 8 a 9 hectare per jaar, bij
de vaststelling van de kadernota in 2009 ging men nog uit van 12 hectare per
jaar. In de structuurvisie werd tot met 2012 uitgegaan van 16 hectare per jaar.

Aantal hectare

Figuur 3

Totale uitgeefbare voorraad hectares voor bedrijventerrein in de gemeente Zwolle
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Bron: IBIS 2010

Als gevolg van de eerder genoemde niet correcte gegevens over met name 2005
geeft bovenstaand figuur de voorraad over 2005 niet correct weer. De voorraad
in 2005 was 96 hectare.
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Uit deze figuur blijkt dat de voorraad die in handen is van particulieren nihil is. De
voorraad in handen van de gemeente is de totale voorraad voor de gemeente
Zwolle. De voorraad neemt af sinds 2007, maar betreft in 2010 nog zo’n 175
hectare.
Wanneer de voorraad wordt gedeeld door de uitgifte per jaar, kunnen we
inzichtelijk maken voor hoeveel jaar er nog ‘voorraad’ is. In de volgende tabel zijn
deze gegevens opgenomen.
Tabel 6 omvang voorraad gerekend in jaren

Jaartal

Aantal jaren

2005
2006
2007
2008
2009
2010

7,1
6,6
29,7
18,0
21,9
20,8

Bron: gegevens provincie Overijssel, bewerking door Rekenkamer Oost-Nederland

Vanwege de tijd die verstrijkt tussen de start van een bestemmingsplanprocedure en de eerste uitgifte is de omvang van het totale aanbod landelijk
gesteld op minimaal acht maal de uitgifte van het voorgaande jaar. De eerste
jaren zat Zwolle onder deze norm, sinds 2007 is de voorraad 2 tot 2,5 keer zo
groot.

5.2.2

Tussentijdse effecten

In dit deel van de rapportage staan de maatschappelijke effecten centraal. Voor
de gemeente Zwolle gaat het hierbij om de volgende doelen:
• Ruimte bieden voor de oplossing van knelpunten in de huisvesting van
bestaande en nieuw te vestigen bedrijven
• Deze ruimte zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk aanwenden
• De kwaliteit van de bestaande terreinen dient daar waar noodzakelijk
verbeterd te worden.
In de P&C documenten wordt niet gerapporteerd over de maatschappelijke
effecten. Voor deze rapportage zijn wij daarom op zoek gegaan naar indicatoren
die zicht kunnen bieden op de mate waarin deze maatschappelijke doelen
bereikt worden.
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Uit onderzoek van bureau Louter 10 blijkt dat Zwolle de tweede plek inneemt in
een ranglijst van economische prestaties van gemeenten. In het onderzoek van
Louter wordt op basis van 41 indicatoren een ranglijst gemaakt. Eén van die
indicatoren betreft de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed.
De afgelopen jaren heeft Zwolle altijd in de top 10 gestaan. Daaruit kan worden
afgeleid dat Zwolle voor ondernemers aantrekkelijk genoeg is en dat Zwolle in
staat lijkt eventuele knelpunten in de huisvesting op een afdoende manier op te
pakken.
Ruimte efficiënt en zorgvuldig aanwenden

Een indicator voor de mate waarin ruimte efficiënt en zorgvuldig wordt
aangewend is de mate waarin er sprake is van inbreiden. Een andere indicator
wordt gevormd door de ruimtewinst die gecreëerd wordt met herstructurering.
Voor beide indicatoren zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar.
Eerder in deze rapportage is aan de orde geweest dat de interesse van
ondernemers voor inbreiding nog niet zo groot was. Daarmee kunnen er

10

Bureau Louter,economische toplocaties 2011

vraagtekens worden gezet bij het realiseren van efficiënt ruimtegebruik door
inbreiding.
Ook voor het in beeld brengen van de ruimtewinst die ontstaat door
herstructurering is het nog te vroeg. De herstructurering van bedrijventerrein
Voorst dient, zo is afgesproken met de provincie, 5 hectare ruimtewinst op te
leveren.
Kwaliteit bestaande terreinen verbeteren

Als indicator geldt hier het aantal (hectares) te herstructureren
bedrijventerreinen. Daarnaast is het voorkómen van een nieuwe
herstructureringsopgave van belang. Parkmanagement kan daarvoor als
indicator worden beschouwd.
In IBIS staan in 2010 vier terreinen als verouderd gemeld; Holtenbroek, Voorst,
Marslanden en De Vrolijkheid. Voor deze verouderde terreinen zijn
herstructureringsplannen gemaakt, waarbij het terrein Holtenbroek onderdeel
uitmaakt van de herstructurering van Voorst. Voor de terreinen Voorst en
Marslanden geldt dat de uitvoering van de herstructurering van start is gegaan.
De herstructurering van De Vrolijkheid is inmiddels in volle gang.
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Parkmanagement
Bij de bedrijventerreinen in Zwolle zijn ondernemersverenigingen actief die de
collectieve belangen behartigen. Voor Hessenpoort en Voorst stimuleert de
gemeente het parkmanagement.

5.3

Beoordeling prestaties en effecten

Zowel de uitleg van nieuwe terreinen als de herstructurering kennen een lange
termijn horizon. Qua prestaties is er duidelijk voortgang geboekt, dit geldt zowel
voor de herstructurering als de voorbereiding voor de uitgifte van nieuwe
terreinen. Uit de ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar is af te leiden dat de
omvang van het aantal hectares bedrijventerrein een stijging heeft laten zien van
ongeveer 600 naar bijna 800 hectares. De voorraad bedraagt zo’n 175 hectare.
Uitgaande van de uitgifte over de laatste jaren zou dit betekenen dat de
voorraad nog voldoende is voor 20 jaar. De voorraad is in ieder geval veel groter
dan de gehanteerde norm van 8 maal de uitgifte van het voorgaande jaar.
Voor de doelen die te maken hebben met het oplossen van knelpunten in de
huisvesting en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande terreinen zijn er
indicaties op basis waarvan verwacht kan worden dat deze doelen behaald

worden. Wel is het zaak om dit in de toekomst uitgebreider en daarmee meer
onderbouwd in kaart te brengen.
De doelstelling ten aanzien van zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik vraagt extra
aandacht. Het niet (kunnen) inzetten van de instrumenten die gericht zijn op
inbreiding maakt het realiseren van deze doelstelling onzeker.
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Bijlagen
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Bijlage 1:
Overzicht bronnen
Interviews

•

Mw J. van Maar, senior adviseur stadseconomie

Documenten

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Ruimte-intensivering op bedrijventerreinen, quick scan bestaande terreinen,
februari 2004
Kadernota bedrijventerreinen, januari 2010
Beslisnota Meerjaren Prognose Vastgoed 2010, april 2010
Meerjaren Prognose Vastgoed 2010, april 2010
Beslisnota ‘actualisatie programmering bedrijventerreinen’, januari 2011
Aanvullende informatie ‘actualisatie programmering bedrijventerreinen’,
februari 2011
Motie GroenLinks, SP, PvdA, ‘regionale samenwerking in economisch beleid’,
februari 2011
Informatienota ‘regionale afstemming bedrijventerreinenbeleid’, april 2011
Grondprijzennota’s 2008 tot en met 2011
Nota grondbeleid 2009-2013
Structuurplan Zwolle 2020

P&C-documenten

•
•
•
•

Programmabegroting 2009 en 2010
Jaarstukken 2009 en 2010
Voortgangsrapportage Programma’s en Projecten, najaar 2008, voor- en
najaar 2010, voorjaar 2011
Perspectiefnota 2010-2013

Hessenpoort en Voorst

•
•
•
•
•
•
•

Nota van Uitgangspunten Hessenpoort 2, maart 2003
Masterplan Duurzame versterking bedrijventerrein Voorst Zwolle, juni 2004
Toelichting bestemmingsplan Hessenpoort 2, april 2006
Maak het in Hessenpoort, informatie over Hessenpoort, juni 2008
Bestemmingsplan Hessenpoort 2, 1e partiële herziening, oktober 2008
Beslisnota ‘Duurzame versterking Voorst’, augustus 2009
Plan van aanpak Voorst 2009-2011, februari 2009

•
•
•
•
•
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Bestemmingsplan Hessenpoort, 2e partiële herziening, juni 2009
Nieuwsbrief Hessenpoort, november 2010
Folder ‘Vestigen op Hessenpoort?’, maart 2011
Folder ‘beeldkwaliteitsplan Hessenpoort’
Beslisnota ‘Optimalisatie grondexploitaties Hessenpoort 1 en Hessenpoort 2’,
juli 2011
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Bijlage 2:
Bedrijventerreinen Hessenpoort en
Voorst
Hessenpoort

Hessenpoort bestaat uit deel 1 en 2. Hessenpoort wordt door Zwolle beschouwd
als ‘merk’ voor (jong) volwassen, ambitieuze bedrijven. Ondernemers beslissen
mee over de uitstraling en het kwaliteitsniveau van het bedrijventerrein. In het
bestemmingsplan en in het beeldkwaliteitplannen zijn randvoorwaarden
vastgelegd om te komen tot een duurzaam bedrijventerrein.
Hessenpoort is geschikt voor bedrijven met een ruimtevraag vanaf 1 hectare. Het
bestaande Hessenpoort wordt uitgebreid met 140 ha bruto.
Voorst
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Voorst is het oudste bedrijventerrein van Zwolle en is in de jaren zestig
ontwikkeld. Op 9 mei 2005 heeft de gemeenteraad het Masterplan Duurzame
Versterking Voorst vastgesteld. Als vertaling van de ruimtelijke visie uit het
masterplan is het Ontwikkelingsplan Bedrijventerrein Voorst opgesteld door
Oranjewoud, in opdracht van de convenantpartners gemeente Zwolle,
ondernemersvereniging Voorst, provincie Overijssel, Kamer van Koophandel en
Oost NV. Het beoogd effect van het ontwikkelingsplan en het maatregelenpakket
is een helder kader te bieden voor het bedrijfsleven en het nieuw op te stellen
bestemmingsplan en de kwaliteit van bedrijventerrein Voorst duurzaam te
verbeteren.
Met de uitvoering van het Ontwikkelplan Voorst wordt de situatie op Voorst
verbeterd en/of geoptimaliseerd, zodat het gevestigde bedrijfsleven voor de
komende decennia goede perspectieven worden geboden. Het gaat hierbij om
de volgende projecten:
1. Herinrichting van de opernbare ruimte op Voorst A, B, C, en D en het
verwijderen van de spoorlijn
2. Oriëntatie en herkenbaarheid bewegwijzering
3. Verbeteren beeldkwaliteit private ruimte
4. Verkeersveiligheid en doorstroming
5. Uitvoering maatregelen havens (baggeren)
6. Herziening bestemmingsplan
7. Uitvoering geluidsmaatregelen
8. Revitalisering Oeverzone Voorst A

De entree van Voorst wijzigt doordat de Voorsterpoort deels transformeert naar
kantoren, detailhandel en leisurevoorzieningen.
De kosten voor de maatregelen 1 tot en met 4 bedragen circa € 2,7 mln.
Daarnaast zijn er kosten voor het uitbaggeren van de havens. Een indicatie van
de kosten van de revitalisering van de Overzone Voorst A is moeilijk te geven en
mede afhankelijk van de rol die de gemeente in dit gebied gaat spelen. De
gemeente heeft hier geen eigendommen.
B&W hebben op 10 maart 2009 besloten kennis te nemen van het
ontwikkelingsplan en de bijbehorende maatregelen. Op 11 maart 200911 heeft de
gemeente Zwolle een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie en het rijk
voor de uitvoering van de maatregelen. Na uitvoering van het
maatregelenpakket zijn de volgende prestaties geleverd:
– Een herinrichting van de openbare ruimte voor de deelgebieden A, B, C
en D
– Een herinrichting van De Russenweg en Rieteweg en het verwijderen van
de spoorlijn
– Op 15 private terreinen is de beeldkwaliteit verbeterd
– Een oriëntatie en bewegwijzeringsysteem
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Op 7 december 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de maatregelen in
het Ontwikkelingsplan en een krediet beschikbaar gesteld van € 2.655.000. Dit
krediet wordt gedekt uit het cofinancieringsfonds (€ 1 mln.), het restant ISV
reserve (€275.000), de opbrengsten uit grondverkoop (€380.000) en de
aangevraagde provinciale subsidie (€ 1 mln.)
In de subsidiebeschikking van de provincie Overijssel is opgenomen dat met het
ontwikkelingsplan een ruimtewinst van vijf hectare wordt beoogd.

11

Het verzoek is voor 16 maart 2009 gedaan omdat na deze datum de maximale bijdrage is verlaagd naar €500.000.

Bijlage 3:
Methodologische verantwoording
Met deze bijlage bieden we de lezer een methodologische verantwoording op
het gezamenlijke rekenkameronderzoek naar het bedrijventerreinenbeleid van
de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeenten Nijmegen, Heerde,
Duiven, Overbetuwe, Borne en Hof van Twente. In het onderzoek is ook het
beleid van de gemeente Zwolle betrokken.
Aanleiding: initiatief Kring Oost voor ketenonderzoek
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De Kring Oost van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR) heeft in 2010 het initiatief genomen om een
gezamenlijk rekenkameronderzoek op te starten naar het
bedrijventerreinenbeleid. Begin 2011 hebben zes gemeentelijke rekenkamers en
de Rekenkamer Oost-Nederland besloten mee te doen. Om ook een Overijsselse
‘grote stad’ in het onderzoek te kunnen betrekken heeft de Rekenkamer OostNederland er voor gekozen om het materiaal voor de gemeente Zwolle zelf te
verzamelen.
De samenwerking biedt de betrokken rekenkamers een belangrijke verdieping in
het onderzoek die zij zelfstandig niet zouden bereiken. Samen kunnen wij de
‘bestuurlijke keten’ (rijk-) provincie-regio-gemeente in beeld brengen en de
effectiviteit ervan beoordelen.
Algemene afbakening

Rekenkameronderzoek concentreert zich volgens zijn wettelijke taak op de
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het
provinciebestuur of gemeentebestuur gevoerde bestuur(zie art. 183 lid 1
Provinciewet; art. 182 lid. 1 Gemeentewet). In dit gezamenlijke onderzoek ligt de
focus op de doeltreffendheid van het uitgevoerde gemeentelijke en provinciale
beleid dat zich richt op bedrijventerreinen.
Daarbij leggen we de nadruk op de periode 2007 tot en met 2010. Indien nodig
verwijzen we naar beleid van voor 2007 of na 2010. Door middel van
verwijzingen in de tekst maken we dit voor de lezer duidelijk.
Specifieke afbakening Rekenkamer Oost-Nederland

De verschillen in aard, omvang en ontwikkelingen op bedrijventerreinen bij de
deelnemende rekenkamers, rechtvaardigt dat rekenkamers binnen het brede
onderzoek, eigen keuzes maken om het onderzoek af te bakenen.

De rekenkamer Oost-Nederland heeft het onderzoek naar het
bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Zwolle uitgevoerd. Gezien de grotere
afstand tussen onderzoekers en onderzoeksobject en uit praktische
overwegingen hebben we het onderzoek beperkt tot het bestuderen van
(openbare) documenten en enkele ambtelijke gesprekken. De bestuurlijke kant
alsmede de ervaringen van ondernemers zijn daarmee buiten dit onderzoek
gebleven.
Doelstelling en onderzoeksvragen

De provinciale rekenkamer Oost-Nederland heeft samen met enkele
gemeentelijke rekenkamer(commissies) besloten een onderzoek te doen naar
het gevoerde bedrijventerreinenbeleid12. De doelstelling van het onderzoek is de
volgende:
Het doel is om inzicht te bieden in de effectiviteit van het bedrijventerreinenbeleid op provinciaal en gemeentelijk niveau om Provinciale Staten en de
Gemeenteraden te ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol.

Uit deze doelstelling leiden we de volgende hoofdvraag af:
In hoeverre leidt het door provincies en gemeenten gevoerde
bedrijventerreinenbeleid in Overijssel en Gelderland tot de gewenste resultaten
en effecten, en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?
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De hoofdvraag delen we op in 6 deelvragen (deels beschrijvend, deels toetsend):
1. Welke maatschappelijke doelen streven rijksoverheid, provincies Gelderland
en Overijssel, de geselecteerde regionale verbanden en gemeenten na met
het door hen gevoerde bedrijventerreinenbeleid?
2. Welke beleidsinstrumenten en financiële middelen hebben de provincies,
regionale verbanden en gemeenten tot hun beschikking voor het
bedrijventerreinenbeleid en hoe zijn die in de onderzoeksperiode ingezet?
3. Hoe is de regionale aanpak georganiseerd en op welke wijze zijn
(semi)publieke en private organisaties hierbij betrokken?

12

Onder bedrijventerreinenbeleid wordt zowel het beleid voor nieuwe bedrijventerreinen als het beleid voor bestaande

bedrijventerreinen verstaan

4. Wat zijn de procesresultaten13 en maatschappelijke effecten geweest in de
onderzoeksperiode, en in welke mate zijn daarmee de doelstellingen
gerealiseerd?
5. Op welke wijze hebben provinciale staten en de gemeenteraden hun
kaderstellende en controlerende rol ingevuld?
6. Welke aanbevelingen kunnen op basis van het onderzoek worden gedaan
voor het huidige en toekomstige beleid?
Methode van onderzoek

Dit rekenkameronderzoek is een vorm van toegepast beleidsonderzoek waarbij
de praktische bruikbaarheid van de conclusies en aanbevelingen voor Provinciale
Staten en de gemeenteraden centraal staat. De Rekenkamer heeft niet aan
wetenschappelijk, fundamenteel onderzoek gedaan naar de relatie tussen
provinciaal beleid en de bedrijventerreinensector in Gelderland en Overijssel.
Als onderzoeksinstituut werken we via methoden en technieken van
beleidsonderzoek, die als standaard in het onderzoeksveld worden gezien (zie
ook onderzoeksprotocol van de Rekenkamer Oost-Nederland).
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In het onderzoek naar de bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel hebben
we:
• ons laten adviseren door een klankbordgroep bestaande uit een
programmaleider van het NICIS Institute en een senior onderzoeker van de
Algemene Rekenkamer. Beide hebben ervaring in onderzoek naar
bedrijventerreinen;
• interviews afgenomen onder provinciale bestuurders, ambtenaren en
vertegenwoordigers van de SER Overijssel, Oost NV en Kamer van
Koophandel;
• documentanalyse uitgevoerd op beleidsdocumenten van rijksoverheid,
provincies en gemeenten;
• inhoudsanalyse uitgevoerd op de vastgestelde bedrijventerreinenvisies,
prestatieafspraken en beschikbare kwaliteitsscans;
• literatuuronderzoek gedaan naar de planning en/of herstructurering van
bedrijventerreinen.

13

Procesresultaten geven aan hoe bepaalde einddoelen (maatschappelijke effecten) bereikt kunnen worden (bijv. door inzet

personeel, verspreiden kennis, e.a.).

Bijlage 4:
Normenkader
Tabel 7 Normenkader

Onderdeel

hoofdnormen

Onderliggende normen

Doelen

De gewenste beleidsdoelen zijn
duidelijk vastgelegd en geschikt
om verantwoording over af te
leggen.

•
•

De doelen passen in de
beleidsketen rijk-provincie(regio)-gemeenten
Instrumenten

De keuze voor de inzet van
instrumenten is onderbouwd
en voorziet in een combinatie
van juridische, economische en
communicatieve aspecten, dan
wel een onderbouwing
waarom één of meer van deze
aspecten niet aan de orde zijn.

•
•
•
•
•

•
•
•
-

Specifiek: Eenduidig en afgebakend qua doelgroep en beleidsterrein en/of beleidsprobleem
Meetbaar: Het doel moet zijn uitgedrukt in een streefwaarde van een indicator (kwalitatief of kwantitatief),
afgezet tegen een beginwaarde (nulmeting)
Acceptabel: Bestuurders en managers moeten het doel aanvaarden en zich er verantwoordelijk voor voelen
Realistisch: Ambities staan in verhouding tot de middelen (= haalbaar)
Tijdgebonden: Aan het doel is een tijdstip of tijdpad gekoppeld voor de realisatie
Het gemeentelijk beleid is in overeenstemming met rijksbeleid en provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is in overeenstemming met het rijksbeleid

Er is een actueel overzicht van beleidsinstrumenten die gebruikt gaan worden
Provincies betrekken in de onderbouwing van de instrumentenmix tenminste:
Het borgen van de samenhang tussen nieuwe terreinen, regionale behoefte en mogelijkheden van
herstructurering
Het borgen van duurzaam beheer en onderhoud van bedrijventerreinen
SER-ladder
Regionale verevening
Regionale coördinatie van de grondprijsmethodiek
Een financieel arrangement voor de onrendabele top van de herstructurering
Gemeenten betrekken in de onderbouwing van de instrumentenmix tenminste:
Voorwaarden voor gronduitgifte
Verevening en grondprijssystematiek
Het borgen van duurzaam beheer en onderhoud van bedrijventerreinen
De relatie met ondernemers(verenigingen) op bedrijventerreinen
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Risico’s met betrekking tot de
financiële middelen zijn
geïnventariseerd en
vastgelegd;

Samenwerking

De voortgang van de inzet van
beleidsinstrumenten wordt in
de bedrijfsvoering bewaakt
De regionale samenwerking,
dat wil zeggen het binnen een
groep gemeenten onderling
afstemmen en samenwerken
op het gebied van
bedrijventerreinenbeleid, heeft
voldoende vorm gekregen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestaties en
effecten

De procesresultaten
(prestaties) zijn bereikt

•
•
•
•

De doelgroep of doelgroepen per instrument zijn benoemd
Er is aandacht voor de samenhang tussen verschillende instrumenten
De relatie tussen het instrument en het gewenste doel wordt toelicht
De paragraaf weerstandsvermogen biedt actuele informatie over de risico’s op het gebied van
bedrijventerreinen(beleid)
In de staat van reserves en voorzieningen zijn –indien van toepassing- de gekwantificeerde risico’s op het
gebied van bedrijventerreinen opgenomen
De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd
Periodiek worden er managementrapportages opgesteld
Periodiek worden raad of PS hierover op hoofdlijnen geïnformeerd
De provincie / de gemeente heeft een visie op de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd / vorm
wordt gegeven
Het belonen van effectieve samenwerking maakt onderdeel uit van de samenwerkingsvisie van de provincie
Het is duidelijk welke regionale samenwerkingsverbanden er zijn binnen de provincie /voor de gemeente
Duidelijk is wie de ‘trekker’ is van het samenwerkingsverband
De samenwerking heeft voldoende basis; de noodzaak wordt gezien door de samenwerkende gemeenten
Het is duidelijk welke partners naast de gemeenten betrokken moeten worden bij de
samenwerkingsverbanden
De samenwerking is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau ingevuld en voldoet aan de daaraan te stellen
eisen
Partners (gemeenten en overige) voelen zich voldoende betrokken bij het beleid en de uitvoering daarvan
Risico’s met betrekking tot de regionale samenwerking zijn geïnventariseerd en vastgelegd
De democratische legitimiteit in de samenwerking is naar de mening van de betrokken partners in voldoende
mate geborgd
Provincie/gemeente heeft procesdoelen geformuleerd die een logische opmaat vormen naar de
maatschappelijke effecten
De stand van zaken t.a.v. de procesdoelen is bekend
Er zijn plausibele verklaringen voor eventuele afwijkingen tussen ambitie en stand van zaken t.a.v.
procesdoelen
De inzet, uitvoering en effecten van instrumenten worden periodiek geëvalueerd
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Er is voldoende zicht op het
bereiken van de
maatschappelijke effecten

•
•
•
•
•

Rol PS / raad

PS / de raad vult zijn
kaderstellende rol voldoende in

•
•
•
•
•
•

PS/ de raad vult zijn
controlerende rol voldoende in

•
•

•

•
•

De te realiseren maatschappelijke effecten zijn bekend
De stand van zaken t.a.v. het realiseren van de doelstelling is bekend
Er zijn plausibele verklaringen voor eventuele afwijkingen tussen ambitie en stand van zaken t.a.v. de
doelstellingen
Ondernemers zien de (door de overheid gewenste) resultaten en effecten van het beleid
Ondernemers vinden dat zij baat hebben bij (danwel tenminste geen last hebben van) de resultaten en
effecten
PS / de raad agendeert de besluitvorming en de voortgang van beleid in officiële vergaderingen
PS / de raad neemt besluiten waarin de inhoudelijke hoofdlijnen (=visie en algemene doelstellingen)van het te
voeren bedrijventerreinenbeleid zijn geformuleerd
PS / de raad vraagt GS / B&W om -indien dit niet het geval is- het algemene beleid uit te werken in meetbare
beleidsdoelen, opgesplitst naar in te zetten prestaties en gewenste maatschappelijke effecten
PS / de raad besluit over de financiële kaders waarbinnen het beleid moet worden uitgevoerd (bijv. via
begroting)
Wanneer bij de financiële kaders de risico’s vooraf onvoldoende duidelijk zijn, vraagt PS / de raad deze te
verduidelijken
PS/ de raad schenkt –indien er aanleiding voor is- bij programmabegroting of algemene beschouwingen
aandacht aan bedrijventerreinen, dit uit zich in debat, motie of amendement
PS/ de raad laat zich actief informeren door GS / B&W over de voortgang van de beleidsuitvoering(bijv. via
jaarrekening)
De beleidsinformatie in de jaarstukken is actueel, betrouwbaar,relevant en vergelijkbaar (in opeenvolgende
jaarstukken, voortgang en trend wordt zichtbaar) Wanneer dit niet het geval is, vraagt PS / de raad om
hiervoor te zorgen
PS / de raad stelt aan GS / B&W schriftelijke of mondelinge vragen over de voortgang van de beleidsuitvoering,
wanneer uitvoering van een besluit of toezegging uitblijft en PS / de raad hierover geen informatie ontvangt
van GS/ B&W
PS / de raad maakt indien nodig gebruik van zijn (overige) controle instrumenten (krachtens Provinciewet of
Gemeentewet)
PS/ de raad schenkt – indien er aanleiding voor is- bij de jaarrekening aandacht aan bedrijventerreinen, dit uit
zich in debat, motie of amendement

Bron: Rekenkamer Oost-Nederland
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