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1 	HOOFDSTUK 1 
	

AANLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKOPZET1 ) 

1 	1.1 	Aanleiding tot het onderzoek 

Omdat het Provinciaal Bestuur nader inzicht wil in de wenselijk-
heden en mogelijkheden van een meer gedifferentieerd bedrijfster-
reineribeleid is besloten tot het doen verrichten van een onder-
zoek. De aanleiding hiervoor vormde de bij de statenbehandeling 
van de nieuwe streekplannen geuite kritiek op het ontbreken van 
ruimtelijk beleid niet betrekking tot kwalitatieve differentiatie 
van bedrijfsterreinen. Het zou, aldus de bezwaren, kunnen bete-
kenen dat onvoldoende wordt ingespeeld op de gedifferentieerde 
eisen die door de verschillende soorten van bedrijven worden ge-
steld. Daarbij moet worden gedacht aan eisen niet betrekking tot 
de ligging van het terrein, de inrichting en de aard van de aan-
wezige en toegestane bedrijven. 
Dit onderzoek vormt tesamen met de onderzoeken voor de andere 
streekplangebieden de basis voor de door Gedeputeerde Staten in 
reactie op de bovengenoemde bezwaren toegezegde notitie. 

Met betrekking tot de plaatsbepaling van dit onderzoek zij opge-
merkt dat het in eerste instantie een verkenning betreft van de 
bedrijfsterreinsituatie vanuit een regionale c.q. provinciale 
optiek. Het onderzoek wil dan ook vooral bijdragen aan een visie-
ontwikkeling op basis waarvan een concrete uitwerking op het ni-
veau van deelregio's en gemeenten kan plaatsvinden. 

1.2 	Probleemstelling 

In dit onderzoek gaat het in de eerste plaats om de vraag of in 
de regio Rivierenland voldoende aantrekkelijke vestigingsmoge-
lijkheden aanwezig zijn op de huidige bedrijfsterreinen, rekening 
houdend met de kwalitatieve verschillen in vestigingsplaatseisen 
van bedrijven en de aard van de bedrijvigheid. Bepalend voor het 
antwoord op deze vraag is de mate waarin er sprake is van ver- 

1) Dit hoofdstuk is voornamelijk ontleend aan De Kwaliteit 

I 	van Bedrijfsterreinen Midden Gelderland, Bureau Econo- 
misch Onderzoek, Provincie Gelderland, 1988 
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schillende segmenten in de vraag naar terrein alsmede de omvang 	1 en de kwalitatieve kenmerken van de aanwezige bedrijfsterrein-
voorraden. 
In de tweede plaats dient vastgesteld te worden of, gezien de 
huidige bedrijfsterreinsituatie en de te verwachten c. q. na te 
streven economische ontwikkeling, provinciaal beleid op het punt 
van bedrijfsterreindifferentiatie wenselijk is. 

1.3 	Opzet van het onderzoek 

Het bedrijfsterreinbeleid van gemeenten en provincie kan niet los 
worden gezien van het regionaal economisch ontwikkelingsperspec-
tief. Immers het aanbod van goede vestigingsmogelijkheden is een 
belangrijke voorwaarde voor de verdere economische ontwikkeling. 
In hoofdstuk 2 wordt dit ontwikkelingsperspectief voor de regio 
geschetst. 
In hoofdstuk 3 wordt op basis van het economisch ontwikkelings-
perspectief enerzijds en een literatuurstudie anderzijds een 
aantal categorieën van bedrijven onderscheiden. Dit onderscheid 
is aangebracht op grond van verschillen in vestigingsplaatseisen. 
Vervolgens zijn uit deze verschillen gewenste typen van bedrijfs-
terrein afgeleid (vraagsegmentatie). 
In hoofdstuk 4 zijn de bestaande voorraden bedrijfsterrein inge-
deeld naar type terrein (aanbodsegmentatie). Daartoe zijn de be-
drijfsterreinen in de regio Rivierenland onder de loep genomen. 
De analyse heeft betrekking op bedrijfsterreinen van ten minste 
5 ha, waarvan nog minstens 1 ha uitgeefbaar is. De analyse is in 
de eerste plaats gericht op het in beeld brengen van de kwalita-
tieve kenmerken van de terreinen. Een uitvoerig overzicht van 
terreinkenmerken en planologische voorwaarden is opgenomen in de 
bijlage. 
De beoordeling van de terreinen is gebaseerd op objectief vast te 
stellen terreinkenmerken, alsook op eigen vergelijkende waarne-
mingen (subjectieve beeldvorming). Deze inventarisatie vormt ver-
volgens de basis voor de conclusies met betrekking tot de voor-
raadsituatie in de regio. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de wenselijkheden en 
mogelijkheden van provinciaal beleid met betrekking tot kwalita-
tatieve differentiatie. 
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1 	HOOFDSTUK 2 DE ECONOMIE VAN DE REGIO RIVIERENLAND 

2.1 	Inleiding2 ) 

De vraag naar de wenselijkheid en mogelijkheden van een meer ge-
richt en expliciet bedrijfsterreinenbeleid laat zich niet beant-
woorden zonder deze vraag te plaatsen in de bredere context van 
de regionaal economische positie van het gebied met inbegrip van 
de voor de regio geldende doelstellingen van beleid. 
In dit hoofdstuk wordt daarom allereerst ingegaan op de economi-
sche structuur van de regio en de ontwikkelingen op de bedrijfs-
terreinen in het bijzonder. Daarnaast worden een aantal conclu-
sies uit eerder verricht onderzoek vermeld alsmede de belangrijk-
ste uitgangspunten van het ruimtelijke beleid van Rijk en Provin-
cie voor Rivierenland. Doel van één en ander is te komen tot een 
aanzet voor een regionaal economisch ontwikkelingsperspectief. 
Dit perspectief kan vervolgens gebruikt worden voor het nader 
ontwikkelen van bedri jfsterreinenbeleid. 

2.2 	De structuur van de economie van de regio Rivierenland 

2.2.1 	De economische structuur van Rivierenland 

Rivierenland wordt gekenmerkt door een enigszins traditionele 
economische struktuur, dwz. een relatief belangrijke landbouw en 
industrie en een op onderdelen minder sterk ontwikkelde dienst-
verlening. In vergelijking met Gelderland is de landbouw in Ri-
vierenland zeer omvangrijk. Bijna 14% van de totale regionale 
werkgelegenheid is in de landbouw geconcentreerd tegenover nog 
geen 8% in Gelderland. In het kader van de bedrijfsterreinenpro-
blematiek zijn de landbouwactiviteiten echter niet relevant, zo-
dat deze verder buiten beschouwing zullen blijven. Waar in het 
navolgende toch wordt gesproken over de landbouw wordt steeds be-
doeld de landbouwverwante bedrijven, zoals plantsoendiensten, ho-
veniersbedrijven en agrarische dienstverlenende bedrijven. 

2) Deze inleidende paragraaf is ontleend aan De kwaliteit 
van bedrijfsterreinen Midden Gelderland, Bureau Econo-
misch Onderzoek, Provincie Gelderland 1988 
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Binnen de industrie is in Rivierenland vooral de Hout- en bouw-
rnaterialenindustrie van veel belang. Bijna 1/3 van de totale in-
dustriële werkgelegenheid is in deze sektor te vinden. Vooral de 
meubelindustrie en glasindustrie zijn omvangrijk. 
Binnen de dienstverlening is de sektor Handel, horeca en repara-
tie bedrijven veruit de belangrijkste activiteit. Overigens is 
deze vorm van bedrijvigheid gemiddeld genomen kleinschalig en 
zeer wijd verspreid. Circa 45% van alle vestigingen behoort tot 
deze sektor, in termen van werkgelegenheid bedraagt het aandeel 
ruim 25%. De sektor Overige diensten, die voornamelijk uit kwar-
taire diensten bestaat, is in Rivierenland veel minder sterk ont-
wikkeld dan in Gelderland. Het zelfde geldt voor het Bank- en 
verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening. 

Tabel 2.1 Sektorstructuur Gelderland en Rivierenland op basis van 
werkzame personen (wp) en vestigingen (ves), 1989, 
totaal = 100% 

SEK'IORSTRUCrUUR 

Gelderland Rivierenland 

sbi-code / omschrijving wp ves wp ves 	1 
0,1,4 Landbouw, Delfst.wiririning 2 2 3 4 

en Openbaar nut 
2,3 Industrie 20 8 24 10 
5 Bouwnijverheid 7 8 11 9 
6 Handel, Horeca en Repara- 20 46 27 44 

tie bedrijven 
7 Transport-, Opslag en Corn- 5 4 6 6 

municatie bedrijven 
8 Bank- en Verzekeringswe- 10 11 6 9 

zen, Zakelijke diensten 
9 Overige diensten 36 21 23 18 

0/9 Totaal (in %) 100 100 100 100 

0/9 Totaal in absolute aantallen 549 42 46 4,3 
(x 1000) 

Bron: PWE / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

2.2.2 	De economische structuur op bedrijfsterreinen 

Voor de ontwikkeling van een regio-specifiek bedrijfsterreinenbe-
leid is het van belang te weten of zich op de bedrijfsterreinen 
een zekere clustering of specialisatie naar economische activi-
teiten voordoet. De daarmee samenhangende specifieke eisen vormen 
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vervolgens een aanknopingspunt voor het te ontwikkelen beleid. 
Vergelijking van tabel 2.1 met 2.2 leert dat de sektorstructuur 
op bedrijfsterreinen op twee punten sterk afwijkt van het algeme-
ne beeld: de industrie vormt op bedrijfsterreinen de dominante 
activiteit; bedrijven uit de sektor Overige dienstverlening zijn 
naar verhouding weinig op bedrijfsterreinen gevestigd. 

Tabel 2.2 Sektorstructuur Gelderland en Rivierenland op bedrijfs-
terreinen op basis van werkzame personen (wp) en vesti-
gingen (ves), 1989, totaal = 100% 

SEK'IORSTRUCTUUR 

	

Gelderland 	Rivierenland 

	

wp ves 	wp 	ves 

2 	1 	1 	1 

49 30 42 29 
11 11 8 9 
18 39 33 40 

6 6 7 7 

5 7 5 8 

8 6 5 5 

100 100 100 100 

137 4,7 14 0,6 

sbi-code / omschrijving 

0,1,4 Landbouw, Delfst.winnning 
en Openbaar nut 

2,3 	Industrie 
5 	Bouwnijverheid 
6 	Handel, Horeca en Repara- 

tie bedrijven 
7 	Transport-, Opslag en Com- 

municatie bedrijven 
8 	Bank- en Verzekeringswe- 

zen, Zakelijke diensten 
9 	Overige diensten 

0/9 	Totaal (in%) 

0/9 Totaal in absolute aantallen 
(x 1000) 

Bron: PWE / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Opvallend is het hoge werkgelegenheidsaandeel van de sektor Han-
del, horeca en reparatiebedrijven in Rivierenland. In aantal ves-
tigingen wijkt het aandeel in Rivierenland niet af van het Gel-
derse gemiddelde, in termen van werkgelegenheid is het cijfer 
echter bijna het dubbele. Hieruit volgt dat de activiteiten van 
deze sektor -voor zover gevestigd op bedrijfsterreinen in Rivier-
enland- naar verhouding grootschalig zijn. 

In tabel 2.3 staan de aandelen vermeld van de werkgelegenheid op 
bedrijfsterreinen in procenten van de totale werkgelegeheid. 
Hiermee ontstaat een beeld over het belang van bedrijfsterreinen 
voor de vestiging van bepaalde sektoren en voor de regio als ge-
heel. 
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Tabel 2.3 Op bedrijfsterreinen gevestigde bedrijven en de daar-
mee samenhangende werkgelegenheid in procenten van de 
totale sektor, 1989, totaal = 100% 

AANDELEN 

	

Gelderland 	Rivierenland 

sbi-code / omschrijving 	wp ves 	wp 	ves 

0,1,4 Landbouw, Delfst.winnning 	24 	7 	6 4 
en Openbaar nut 

2,3 Industrie 	 62 	40 	51 37 
5 Bouwnijverheid 	40 	15 	23 13 
6 Handel, Horeca en Repara- 	22 	9 	37 12 

tie bedrijven 
7 Transport-, Opslag en Coin- 	32 	20 	33 16 

municatie bedrijven 
8 Bank- en Verzekeringswe- 	13 	8 	23 12 

zen, Zakelijke diensten 
9 Overige diensten 	6 	3 	7 4 

0/9 Totaal 	 25 	11 	30 13 

Bron: PWE / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Uit dit overzicht kunnen een de volgende conclusies worden ge- 
trokken: 

- 30% van de totale regionale werkgelegenheid is geves- 
tigd op bedrijfsterreinen; 

- in vestigingen gemeten zijn de aandelen ruim de helft 
kleiner, waaruit blijkt dat het relatief grote bedrij- 
ven betreft; 

- meer dan de helft van de industriële werkgelegenheid 
is gevestigd op bedrijfsterreinen; 

- voor de sektor Overige diensten zijn bedrijfsterreinen 
nauwelijks een factor van belang; 

- in vergelijking met Gelderland is het aandeel van de 
sektor Bank- en verzekeringswezen en Zakelijke diensten 
in Rivierenland hoog, hetzelfde geldt voor de sektor 
Handel- horeca en reparatiebedrijven. In de Bouwnijver- 
heid 	daarentegen 	spelen 	bedrijfsterreinen 	een 	veel 
kleinere rol. 

FQ 



2.2.3 	Ontwikkeling in de sektorstructuur op bedrijfsterrein 

Volgens de Provinciale Werkgelegenheidsenquête is in Gelderland 
de groei van de werkgelegenheid op bedrijfsterreinen hoger ge-
weest dan gemiddeld over alle vestigingsplaatsen. Hetzelfde heeft 
zich in Rivierenland voor gedaan waarbij de groei die van Gelder-
land zelfs nog aanzienlijk overtrof, zowel op de bedrijfsterrein-
en als daar buiten. In Gelderland is de hoogste werkgelegenheids-
groei gerealiseerd in de sektor Bank- verzekeringswezen en zake-
lijke diensten en in de sektor Transport- opslag en communicatie 
bedrijven. De meer traditionele activiteiten zoals de industrie 
de bouw en de handel vertonen betrekkelijk weinig ontwikkelings-
verschillen naar plaats van vestiging (bedrijfsterrein vs. 
gemiddelde regio). 

I Tabel 2.4 Ontwikkeling van de werkgelegenheid op bedrijfsterrein-
en (bt) en in de gehele regio (reg), op basis van werk-
zame personen per sektor, 1984/1989, indexcijfers 
1984 = 100 

1 INDEX 1989 

1 Gelderland 	Rivierenland 

sbi-code / omschrijving 	bt 	reg 	bt 	reg 

0,1,4 Landbouw, Delfst.winnning 	127 	121 	115 	140 
en Openbaar nut 

I 2,3 	Industrie 	123 	119 	128 	132 
5 	Bouwnijverheid 	121 	117 	157 	149 
6 	Handel, Horeca en Repara- 	126 	123 	164 	138 

tie bedrijven I 7 	Transport-, Opslag en Corn- 	137 	130 	147 	149 
inunicatie bedrijven 

8 	Bank- en Verzekeringswe- 	151 	137 	159 	135 

I zen, Zakelijke diensten 
9 	Overige diensten 	132 	116 	141 	121 

0/9 	Totaal 	 126 	120 	144 	134 

' Bron: PWE / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

De zojuist genoemde Gelderse groeisektoren hebben de werkgele- 
genheidsuitbreiding vooral op bedrijfsterreinen gerealiseerd. De 

I groei op de bedrijfsterreinen is voor deze sektoren derhalve aan- 
zienlijk hoger uitgevallen dan die daar buiten. 
Door de bezuinigingen bij de overheid en de gesubsidieerde sektor 
is de werkgelegenheidsgroei in de Overige diensten de laatste ja- I ren achter gebleven bij het gemiddelde. Op de bedrijfsterreinen, 

1 
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waar overigens naar verhouding maar weinig bedrijven en instel-
lingen uit deze sektor zijn gevestigd, is de werkgelegenheid wel 
meer dan gemiddeld toegenomen. 

In afwijking van de Gelderse ontwikkeling vormen de Handel, hore-
ca en reparatie bedrijven in Rivierenland de snelst groeiende 
sektor op de bedrijfsterreinen. Daarnaast is ook in deze regio de 
sektor Bank- verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening een 
belangwekkende groeisektor voor de bedrijfsterreinen. De Trans-
port-, opslag en communicatie bedrijven hebben zich zowel op als 
buiten de bedrijfsterreinen voorspoedig ontwikkeld. Tenslotte 
heeft in Rivierenland de industrie buiten de bedrijfsterreinen 
zich naar verhouding fors uitgebreid. 

Een sektoraal uiteenlopende werkgelegenheidsontwikkeling brengt 
met zich mee dat ook de structuren veranderen, zij het zeer ge-
leidelijk. Uit tabel 2.5 blijkt echter dat de Gelderse structuur 
tussen 1984 en 1989 hoegenaamd niet is veranderd. In Rivierenland 
is in die zelfde periode het belang van de industrie wat afge-
nomen ten gunste van de dienstverlening, waarvan in het bijzonder 
de sektor Handel, horeca en reparatiebedrijven. 

Tabel 2.5 Ontwikkeling van de sektorstructuur Gelderland en Ri-
vierenland op bedrijfsterreinen op basis van werkzame 
personen, 1984 en 1989, totaal = 100% 

sbi-code / omschrijving 

0,1,4 Landbouw, Delfst.winnning 
en Openbaar nut 

2,3 Industrie 
5 Bouwnijverheid 
6 Handel, Horeca en Repara- 

tie bedrijven 
7 Transport-, Opslag en Com- 

municatie bedrijven 
8 Bank- en Verzekeringswe- 

zen, Zakelijke diensten 
9 Overige diensten 

0/9 Totaal 

SEK'IORSTRUCTtJTJR 

	

Gelderland 	Rivierenland 

	

1984 1989 	1984 	1989 

2 	2 	1 	1 

51 49 47 42 
11 11 7 8 
18 18 29 33 

6 6 6 7 

4 5 4 5 

8 8 5 5 

100 100 100 100 

Bron: PWE / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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1 
1 	2.2.4 	Conclusies 

Samenvattend zijn in de voorgaande paragrafen de volgende conclu- 
sies getrokken: 

- OP de bedrijfsterreinen in Rivierenland heeft zich een 
zekere specialisatie voltrokken naar handelsactivitei- I ten; 

- de 	sektor 	Bank-verzekeringswezen 	en 	zakelijk dienst 
verlening is met name voor de bedrijfsterreinen een 

I groeisektor. 	In 	Rivierenland 	is 	reeds 	een 	relatief 
groot deel 	van deze activiteiten op bedrijfsterrein 
gevestigd; 

- de Transport- opslag en communicatie bedrijven in Ri- I vierenland zijn belangrijk sneller gegroeid dan in de 
rest van Gelderland. Deze groei heeft zich zowel op als 

I buiten de bedrijfsterreinen voor gedaan; 
- de verschillende ontwikkelingen leiden ertoe dat het 
karakter van de bedrijfsterreinen in Rivierenland een 
accentverschuiving ondergaat van industriële activiteit 

' en naar dienstverlening, 	zoals (groot)handel, opslag- 
en transport. 

1 2.3 	Aanzetten tot een regionaal ontwikkelingsperspectief 

1 
Het economische kerngebied van Nederland is uitgedijd van de 
Randstad in de richting van Arnhem/Nijmegen en van de Brabantse 
Stedenrij (gezamelijk vormen deze regio's Centraal Nederland). De 
kracht van dit kerngebied is gelegen in zijn centrale ligging, de 

I 	Rotterdamse haven, de luchthaven Schiphol en de goede verbindin- 
gen naar het achterland over de weg per spoor en via het water. 
Centraal nederland is het meest internationaal georiënteerde deel 

I 
van ons land 3 ). De Randstad vormt de grootste bevolkings- en 
werkgelegenheidsconcentratie van ons land, gevolgd door de regio 
Arnhem/Nijmegen. 
Tesamen met het zgn. Groene Hart in de Randstad vormt Rivieren-
land de Open Ruimte van Centraal Nederland. De ligging en de 
functie is daardoor uniek: een landelijk agrarisch gebied omgeven 
door stedelijke agglomeraties. Het landelijke karakter wordt 

I weerspiegeld in een traditionele economische structuur met de na-
druk op industriële en agrarische activiteiten. De landschappe-
lijke karakteristieken van Rivierenland, bestaande uit onder an-
dere dijken, rivieren en polders, hebben een verspreide bewoning 
in de hand gewerkt. De vestigings- en groeimogelijkheden van ge-
specialiseerde diensten vereisen over het algemeen een zekere ag-
glomeratie van bevolking en bedrijven. Het ontbreken van stede-
lijke centra alsmede de kleinschaligheid van de aanwezige bedrij-
ven heeft ertoe geleid dat bepaalde vormen van dienstverlening 

1 	3) 4de nota over de ruimtelijke ordening 

1 	
11 
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zwak ontwikkeld zijn. Voor het gebruik van hoog gekwalificeerde 
voorzieningen is de regio daardoor vooral aangewezen op de grote 
steden buiten Rivierenland 4 ). 

De economische ontwikkeling van Rivierenland verloopt desondanks 
zeer voorspoedig. In vergelijking met Nederland is de werkgele-
genheid al een aantal jaren sterker toegenomen 5 ), in hoofdstuk 2 
is gebleken met name de sektor transport-, opslag- en communica-
tiebedrijven en de sektor handel een gunstige ontwikkeling door-
maakt. De omzet, export en investeringen ontwikkelen zich even-
eens beter dan het landelijk gemiddelde6 ). De basis voor deze 
gunstige economische ontwikkeling is in eerste instantie gelegd 
door het zittende regionale bedrijfsleven. Er is in het begin van 
de jaren tachtig voortvarend ingespeeld op nieuwe ontwikkelen op 
technologisch en logistiek gebied. Tevens zijn nieuwe markten 
aangeboord7 ). 

De arbeidsmarkt van Rivierenland staat onder invloed van de bij-
zondere ligging en de specifieke economische structuur van het 
gebied. De beroepsbevolking is van oudsher groter dan de regio-
nale werkgelegenheid waardoor een omvangrijke pendeistroom is 
ontstaan. Daarenboven is het opleidingsniveau van de beroepsbe-
volking de laatste jaren belangrijk gestegen. Het gevraagde op-
leidingsniveau in de dienstensektor is in de regel hoger dan in 
de industrie, de landbouw en bouwnijverheid. De kwalitatieve aan-
sluiting opleidingsniveau/arbeidsplaats zal derhalve in een aan-
tal gevallen slechts gerealiseerd kunnen worden door een arbeids-
plaats te aanvaarden buiten de regio. Mede als gevolg hiervan 
werkt bijna een kwart van de beroepsbevolking buiten Rivieren-
land. De werkloosheid is hierdoor relatief laag. Het werkloos-
heidspercentage in Nederland bedraagt ca. 10% tegenover ruim 6% 
in Rivierenland. Deze gunstige positie is mede veroorzaakt door 
de trendmatig gestegen uitgaande pendel. Uit onderzoek is geble-
ken dat ruim 40% van de werklozen die (weer) een baan hebben ge-
vonden tot de groep pendelaars zijn gaan behoren omdat de nieuwe 
werkkring buiten de regio ligt8 ). 

Het zelforganiserend vermogen van de regio is zeer groot. In de 
loop der jaren is een aantal samenwerkingsverbanden ontstaan 
waarin tal van initiatieven en projecten zijn ontwikkeld (bij-
voorbeeld het Intergemeentelijk Overleg Rivierenland, de Commis- 

Arbeidsmarktonderzoek Rivierenland, ETI-Gelderland. 

Verschillende jaargangen PEV 

Verschillende jaargangen ERBO 

Rivierenland voortvarend dynamisch, StER 1989 

Pendel in Zuidwest-Gelderland, KvK, Tiel 1988 
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sie Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland, de gemeentelijke 
samenwerking in de Boutmelerwaard tav. bedrijfsterrein en arbeids-
markt, samenwerking tussen de gemeente Geldermalsen, Kamer van 
Koophandel Tiel, de Nationale Investeringsbank NV. en het Pen-
sioenfons PGGM met betrekking tot distributie- en bedrijvenpark 
Deil). 

In het rapport Regionale Variaties in Economische Gezondheid 9 ) 
wordt over Rivierenland het volgende opgemerkt: 

Het technologisch potentieel van Rivierenland is ge-
ring. High-tech bedrijven zijn ondervertegenwoordigd en 
er zijn weinig research-activiteiten in de regio. Dui-
delijk gunstiger is het distributie- en informatie 
potentieel. Vooral de kansrijke groothandel is zeer 
sterk vertegenwoordigd. Zowel bij de kansrijke kwar-
taire dienstverlening als bij de kansrijke groothandel 
geldt dat er vooral voor kleine bedrijven gunstige per-
spectieven lijken te bestaan. 
De regio heeft in de voorgaande jaren enige uitstra-
lingseffecten van de Randstad ondervonden. Belangrijk 
voor de toekomst van de regio is de mate waarin een 
functie als distributiecentrum kan worden ingenomen. De 
sterke vertegenwoordiging van de kansrijke groothandel 
en de toegenomen buitenlandse interesse voor het gebied 
als vestigingsplaats van handelsactiviteiten vormen een 
aanwijzing dat daartoe mogelijkheden bestaan. Voor de 
ontwikkeling van andere typen activiteiten (kwartaire 
dienstverlening en moderne industrie) lijken de pers-
pectieven niet erg rooskleurig. 

Het Nederlands Economisch Instituut komt in haar onderzoek Zicht-
lokaties in een landelijke regio tot de volgende conclusie: 

Een uiterst gunstige infrastructuur en bereikbaarheid 
uit alle windrichtingen gecombineerd met een zeer aan-
genaam woonklimaat maken de West-Betuwe en de Boimneler-
waard tot één van de aantrekkelijkste gebieden in Ne-
derland voor bedrijven, personeel van bedrijven en 
meer welvarende ouderen. 
Bij het ontwikkelen van een regionaal ontwikkelingspro-
fiel kan voor Rivierenland worden uitgegaan van de vol-
gende opties: 
de stimulerende optie 
Grootschalig inspelen op de markttendenties. Dit vergt 
een grote uitbreiding van het aanbod van bedrijfster-
rein op de Noord-Zuid as en rond het knooppunt Deil. 
Dit laatste kan als één van de belangrijkste vesti- 

9) Economisch Geografisch Instituut, Erasmus Universiteit 
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gingsmogelijkheden in de transport-, handel- en dis-
tributiesektor in Nederland worden beschouwd. 
de voorzichtige optie 
Selectief inspelen op de markttendenties waarbij het 
accent meer ligt op het aantrekken van hoogwaardige 
werkgelegenheid. Dit vereist een variatie in het aanbod 
van bedrijfsterreinen zowel op zichtiokaties als op an-
dere lokaties. 

Bij de stimulerende optie is door het NEI nadrukkelijk gedacht 
aan een lokatie in de nabijheid van knooppunt Deil. Intussen is 
gebleken dat deze lokatie om planologische redenen niet haalbaar 
is. Niettemin bevat de filosofie achter het initiatief een aantal 
interessante elementen in het kader van het ontwikkelingsmoge-
lijkheden van Rivierenland. Het concept om in Rivierenland een 
grootschalig transport- en distributie-centrum te ontwikkelen 
moet gezien worden tegen de achtergrond van de versterking van 
Nederland als distributieland, alsmede in het perspectief van de 
ontwikkelinqen bij internationale verladers en in het weg- en het 
railvervoer'0 ). Het beoogde bedrijvenpark zou zich moeten 
ontwikkelen tot een internationaal distributieknooppunt van 
topkwaliteit. Met het oog op de toekomstige kwaliteitseisen die 
door internationaal opererende verladers-, transport- en 
distributiebedrijven aan een nieuwe vestigingsplaats worden 
gesteld, is het volgende profiel opgesteld10 ): 
activiteiten op het terrein 
- fysieke distributie; 
- handel; 
- assemblage, montage; 
- technische diensten. 
voorzieningen op het terrein 
- modernste telematica-infrastructuur; 
- volledige douanefaciliteiten; 
- passieve en actieve recreatiemogelijkheden; 
- nabijheid van winkelvoorzieningen, zakelijke diensten, 
trucservice en horeca; 

overige kenmerken 
- optimale aansluiting op weg, rail en openbaar vervoer; 
- efficiënt ontsloten en vormgegeven kavels; 
- veel aandacht voor zonering en selectie; 
- integraal terrein beheer; 
- een totaalbeeld met eigen identiteit. 
Rivierenland ligt centraal op relatief korte afstand van Schip-
hol, Rotterdam en de landsgrenzen. Het ligt buiten het congestie-
gebied Randstad, in het midden van de stedenring Centraal Neder-
land. Een distributieknooppunt in dit gebied gesitueerd heeft di- 

10) Distributie- en bedrijvenpark Deil, Commercieel Concept 
Gemeente Geldermalsen, De Nationale Investeringsbank NV, 
Pensioenfonds PGGN, september 1989, Heidemij, Adviesbu-
reau Arnhem. 
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1 
1 	recte aansluitingen of aansluitingsmogelijkheden op de snelweg en 

het spoor in alle windrichtingen. Een grootstedelijk leefmilieu 
en verzorgingsniveau wordt vlak buiten het gebied aangetroffen in 

I 

	

	Utrecht, Den Bosch en Nijmegen. Regionale functies zijn aanwezig 
in Tiel, Zaltbommel en Culeinborg. 
Een grootschalig transport- en distributiepark in Rivierenland 

I zou uiteindelijk in de eindfase ca. 150 ha. beslaan, waarvan on-
geveer 100 ha. uitgeefbaar. Het terrein dient een bijzonder groen 
karakter te dragen waarbij wordt uitgegaan van een onbebouwde lo-
katie. De te realiseren bebouwing kan aldus optimaal worden inge-
past qua vormgeving, rationalisatie- en synergiemogelijkheden. 
Als potentiële gegadigden wordt gedacht aan grote exporterende 
bedrijven, internationale expediteurs, transportondernemingen, 

1 	carriers, groothandel en assemblage bedrijven. 

I 	In het recent verschenen onderzoek Transport, Distributie en Lo- 
gistiek in de provincie Gelderland 11 ) wordt geconcludeerd: 

Gelderland biedt een gunstige en goede mogelijkheid 
voorde vestiging van een grootschalig op de interna-
tionale markten georiënteerd logistiek goederendistri-
butiecentrum, waar hoogwaardige logistieke diensten 

I gevestigd zijn en dat fungeert als een schakel punt in 
de Europese distributie van (verschillende) buiten-
landse en Nederlandse ondernemingen. Er vindt namelijk 

I een aantal ontwikkelingen in het internationale vervoer 
en distributie plaats die in deze richting wijzen: 
ondernemingen zetten centrale Europese 
distributielokaties op, en maken gebruik van main ports 

I 	en assemblage vindt gekoppeld aan distributie plaats. 
Voor een aantal marktpartijen (financieringsmaatschap-
pijen, vastgoedmaatschappijen, projectontwikkelaars) 

I staat vast dat Rivierenland voor het aantrekken van met 
name internationaal opererende distributie- en trans-
portbedrijven de beste kansen heeft. 

1 
1 
1 
1 	11) Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO, maart 1990 
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2.4 	Perspectieven 

De gemeenschappelijke noemer in de geraadpleegde nota's, studies 
en de uitgevoerde analyses kan als volgt worden samengevat: 

Rivierenland vormt bij uitstek een gebied dat zich 
leent voor een verdere uitbouw, specialisatie en dus-
tervorming van distributie-activiteiten. De regio is in 
dit opzicht een van de meest optimale locaties, niet 
alleen naar nederlandse begrippen maar ook naar inter-
nationale maatstaven gemeten. 

De feitelijke ontwikkeling ondersteunt deze visie zoals blijkt 
uit de vestiging van tal van landelijke distributiecentra (bv. 
Wehkamp, Centraal-Boekhuis, Albert Heyn, Blokker), de relatief 
omvangrijke sektoren groothandel en transportbedrijven en de 
recente werkgelegenheidsontwikkeling daarin. 

In de handel-, transport- en distributiesektor voltrekken zich in 
snel tempo een aantal organisatorische veranderingen 12 ). De ach-
tergrond daarvan is dat in toenemende mate op bestelling wordt 
geproduceerd naar de specifieke wensen van de afnemer. Door "just 
in time" produktie worden zwaardere eisen gesteld aan logistiek, 
transport en distributie, die om die redenen worden uitbesteed 
met inbegrip van de groothandelsfunctie. Dit betekent voor de 
transport- en distributiesektor dat schaalvergroting plaatsvindt, 
in combinatie met een nieuwe ruimtelijke oriëntatie. Rivierenland 
kan in dit (inter)nationale proces van heroriëntatie een belang -
rijke rol vervullen. Via het bedrijfsterreinenaanbod dient hierop 
ingespeeld te worden. 

Grootschalig inspelen op de transport- en distributiemarkt legt 
een groot beslag op de aanwezige bedrijfsterreinen, danwel vergt 
een uitbreiding daarvan. Maar ook een geleidelijke en geografisch 
gespreide groei heeft ruimtelijke consequenties. De activiteiten 
kenmerken zich door een nogal extensief ruimtegebruik en betrek-
kelijk grootschalige bedrijfsgebouwen. Versnippering leidt aldus 
tot een groot aantal lokaties met (overheersende) bedrijfshallen. 

De groeimogelijkheden worden begrenst door het Streekplan, de 
ruimtelijke visie van het Rijk op Rivierenland en tenslotte de 
plannen en wensen van de respectievelijke Gemeente Besturen. 
Het streekplanbeleid voor Rivierenland gaat uit van een matige 
bundeling van bevolking, bedrijvigheid en voorzieningen niet als 
hoofddoelstelling het behoud van de open ruimte. In de steden 
Tiel, Culeinborg en Zaltbommel -allen gelegen aan belangrijke 
doorgaande vervoersassen- heeft een concentratie van bevolking 
plaatsgevonden waardoor zij een centrale werkgelegenheids-, ver- 

12) De kwaliteit van bedrijfsterreinen Midden Gelderland 
Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 1988 
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zorgings- en sociaal-culturele functie vervullen. In het streek-
plan hebben deze drie gemeenten dan ook de status van concentra-
tiegemeente, dwz dat een verdere bundeling van bevolking, bedrij-
vigheid en voorzieningen binnen Rivierenland in deze gemeenten 
plaats dient te vinden. Naast de drie genoemde gemeenten heeft 
ook Geldermalsen een (bescheiden) regionale functie. In termen 
van het streekplangebied is Geldermalsen een centrumgemeente. Een 
zekere mate van concentratie wordt ook hier wenselijk geacht. 
Voor alle overige gemeenten geldt een beperktere ruimte voor Wo-
ningbouw en bedrijvigheid. 
Ook het Rijk hecht veel waarde aan het open karakter van Rivier-
enland. Het gebied is onderdeel van de centrale open ruimte bin-
nen de Stedenring. Het Rijksbeleid is gericht op het behoud van 
deze open ruimte. 

Het eerder genoemde initiatief van een bedrijvenpark bij knoop-
punt Deil is een voorbeeld van grootschalig inspelen op de markt. 
Het Rijk heeft echter afwijzend gereageert op de plannen om bij 
Deil een dergelijk project te realiseren. In de notitie "Zicht op 
bedrijventerreinen" 3 ) wordt de visie van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland gepresenteerd omtrent toekomstige snelweglokaties. In 
deze notitie is het knooppunt Deil dan ook niet als een potenti-
ële snelweglokatie opgenomen. 

Ten aanzien van de specifieke terreinen voor de transport en dis-
tributiesektor in Rivierenland worden in de notie Zicht op be-
drijventerreinen de volgende twee mogelijkheden genoemd: 
- Tiel/Echteld, ten behoeve van een (inter)nationaal grootschalig 
transport- en distributie knooppunt. Omdat e.e.a. niet op korte 
termijn realiseerbaar is, wordt de lokatie Geldermalsen 'Oost' 
voor de korte termijn een goed alternatief geacht; 

- Waardenburg, ten behoeve van een nationaal/regionaal distri-
butieknooppunt. 

In hoeverre met deze alternatieve lokaties grootschalig inge-
speeld kan worden op de markttendenties is onzeker. Het staat 
niet op voorhand vast dat één van deze alternatieven kan uit-
groeien tot een bedrijvenpark van internationale allure zoals dat 
met het ambitieuze plan Dell werd beoogd. Het zijn enerzijds psy-
chologische factoren die hieraan ten grondslag liggen, anderzijds 
zal het bepaald worden door de alternatieve vestigingsmogelijkhe-
den. Wanneer bv. een concurrerend initiatief van soortgelijke di-
mensies in Brabant wordt gerealiseerd nemen de kansen voor Tiel/ 
Echteld af om uit te groeien tot een knooppunt van betekenis. 
Objectief beschouwd zijn er weinig argumenten voor de stelling 
dat Deil een toplokatie is voor distributie-activiteiten en dat 
Tiel/Echteld aanzienlijk minder geschikt zou zijn. Naast een aan-
tal gelijkwaardige aspecten hebben beide lokaties zo hun speci-
fieke voordelen: tegenover de 15 kin, lange afstand van Tiel naar 
de A2 staat de ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal, tegenover de 

Ei] 
	

13) Gedeputeerde Staten van Gelderland, mei 1990 
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onbebouwde omgeving van de lokatie in Dell staan de voorzieningen 
van de stad Tiel. Alle wensen omtrent aankleding, bebouwing en 
voorzieningen om het terrein een eigen identiteit te verlenen 
kunnen in beginsel in Tiel/Echteld op de zelfde wijze verwezen-
lijkt worden als bij Deil. 
Ten aanzien van Waardenburg gelden soortgelijke overwegingen. De 
ontwikkeling van een nationaal distributie knooppunt aldaar lijkt 
gezien de ligging van het terrein een goede kans van slagen te 
hebben. Ten opzichte van het plan Dell geldt echter ook in dit 
geval een psychologische effect. Het ontbeert de wervings- en 
aquisitiekracht die uitgaat van een grootschalig uniek project 
van internationale allure. 

Buiten de opzet en ontwikkeling van dit soort gespecialiseerde 
terreinen liggen er in Rivierenland ook kansen voor individuele 
transport-, distributie-, assemblage- en (groot)handelsbedrijven 
gevestigd op reguliere terreinen. Het gaat daarbij zowel om de 
groei van bestaande bedrijven als om de vestiging van nieuwe be-
drijven. In dit kader is het onlangs verschenen rapport Trans-
port, Distributie en Logistiek in de Provincie Gelderland 14 ) van 
belang. Dit rapport bevat tal van aanknopingspunten en aanzetten 
voor de verdere ontwikkeling van deze sektor. 
Een gespreide ontwikkeling van de sektor over geheel Rivierenland 
heeft mogelijk tot gevolg dat overal dominerende bedrijfshallen 
verrijzen met daaromheen veel ruimte voor de stalling van wagens 
etc. De landschappelijke consequenties daarvan moeten worden af-
gewogen tegen die van één of twee nieuwe en grote terreinen met 
een concentratie van gespecialiseerde bedrijven. 

Naast de toenemende ruimtebehoefte van de transport-, distribu-
tie-, assemblage- en (groot)handelsbedrijven zal vanuit de andere 
sektoren eveneens vraag worden uitgeoefend. Hierbij gaat het 
overwegend om bedrijfsterrein voor reguliere bedrijvigheid op 
zowel regionale als op lokale terreinen. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat de gemeenten in Rivierenland 
over het algemeen een actief en anticiperend bedrijfsterreinen-
beleid voeren. Intergemeentelijke samenwerking op dit gebied is 
geen uitzondering. Eén en ander vormt een goede basis voor de ge-
zamelijke opzet en uitvoering van een regionaal ontwikkelingspad. 

14) Sektor Logistiek, Instituut voor Ruimtelijke Organi-
satie TNO, maart 1990 



HOOFDSTUK 3 KWALITATIEVE DIFFERENTIATIE IN VESTIGINGSPLAATS-
EISEN EN GEWENSTE BEDRIJFSTERREINEN (vraagsegmen-
tatie) 15  

1 	3.1 	Inleiding 

In paragraaf 2.2 is in concluderende zin een aanzet gegeven tot 
een regionaal ontwikkelingsperspectief. De basis daarvoor vormden 
de analyse van beeldbepalende, economisch sterke punten van de 
regio en de analyse van groeisectoren op bedrijfsterrein. 
Het eerste deel van de probleemstelling van dit onderzoek betrof 
de vraag of, rekening houdend met kwalitatieve verschillen in 
vestigingsplaatseneisen van bedrijven, er voldoende aantrekke-
lijke vestigingsmogelijkheden op bedrijfsterrein aanwezig zijn. 
Om die vraag te kunnen beantwoorden is dus in de eerste plaats 
inzicht nodig in de vestigingsplaatseisen die behoren bij het ge-
schetste regionale ontwikkelingsperspectief. In de tweede plaats 
is inzicht nodig in de kenmerken van de bedrijfsterreinen in de 
regio. In dit hoofdstuk zal op basis van een literatuurverkenning 
nader worden ingaan op verschillen in vestigingsplaatseisen van 
bedrijven (paragraaf 3.2). Vervolgens wordt op basis hiervan een 
indeling gepresenteerd van voor de regio relevante groepen van 
bedrijven (paragraaf 3.3). 
Het doel daarvan is te komen tot een daarop afgestemde indeling 
in categorieën van bedrijfsterrein (paragraaf 3.4). Deze catego-
rie-indeling van terreinen wordt vervolgens gebruikt in hoofdstuk 
4 om de in de regio aanwezige voorraden te typeren naar marktseg-
ment. 

3.2 	Kwalitatieve differentiatie in vestigingsplaatseisen 

3.2.1 	Vestigingsplaatseisen en vestigingsgedrag 

De aantrekkelijkheid van een vestigingsplaats voor een bedrijf 
wordt uiteraard niet alleen bepaald door de kenmerken van het be-
drijfsterrein. Enige relativering is daarom op zijn plaats in die 
zin dat uitstekende terreinen niet overal vanzelf vollopen. Over 

15) Dit hoofdstuk is voornamelijk ontleend aan De Kwa-
liteit van Midden Gelderland, Bureau Economisch On- 
derzoek, Provincie Gelderland, 1988 
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de factoren die het vestigingsgedrag van bedrijven bepalen is al 
veel onderzoek verricht. 
De factoren die van belang zijn voor de keuze van een vestigings-
plaats verschillen in de eerste plaats naar geografisch niveau. 
Zo spelen bij de keuze voor een land factoren als fiscaal kli-
maat, arbeidsklimaat en economische stabiliteit een grote rol. 
Ook bil de keuze van een landsdeel speelt de bedrijfsterreinsi-
tuatie nog nauwelijks een rol. Pas bij de keuze van een kleinere 
regio spelen de kenmerken van het terrein een rol, om ten slotte 
van doorslaggevend belang te zijn bij de keuze van de feitelijke 
locatie, op lokaal niveau. Een illustratie van het relatieve ge-
wicht van de vestigingsplaatsfactoren per geografisch niveau 
geeft tabel 3.1. 

Tabel 3.1 	Relatief aantal keren dat een vestigingsplaatsfactor 
van belang was bij de keuze van respectievelijk het 
land, het landsdeel, regio en terrein (totaal aantal 
antwoorden = 100%) 

lands- 
keuze voor: terrein regio deel land totaal 

ligging 0 0.6 21.1 0.2 22.0 
infrastructuur 3.3 2.6 6.6 0.1 12.6 
bereikbaarheid 2.6 1.5 2.3 0 6.4 
binding eigen regio 1.0 0.4 9.5 0 10.8 
terrein/pand 7.8 1.8 0.8 0 10.4 
kosten onroerend goed 2.0 1.5 1.0 0.1 4.6 
overheid 1.9 1.6 3.8 0.9 8.2 
arbeidsmarkt 0 0.2 4.8 0 5.0 
agglomeratie-effecten 1.3 6.1 4.9 0 6.7 
concurrentie redenen 0 0 1.8 0 1.8 
mentaliteit bevolking 0 0.2 7.6 0.2 8.0 
leefmilieu 0.1 0.2 3.3 0.1 3.7 

totaal 19.9 11.1 67.5 1.4 100.0 

Bron: Pellebarg en Meester 

Zwaarwegend bij de keuze van een vestigingsplaats is de ligging 
van het landsdeel/regio. Dit blijkt ook uit een onderzoek onder 
buitenlandse bedrijven in Gelderland. Zowel de ligging ten op-
zichte van de Nederlandse als de Europese markt worden als zeer 
gunstig beoordeeld en vormde veruit de meest belangrijke factor 
bij de keuze voor Nederland16 ). 

16) Buitenlandse bedrijven in Gelderland, Buck Consultants 
International, 1988 

20 



Met betrekking tot de uiteindelijke keuze van een bedrijfsterrein 
zijn een groot aan al factoren van belang. Genoemd kunnen worden: 

- 	goede bereikbaarheid via autosnelwegen; 
- 	voorkeur voor nabijheid op- en afritten met zichtlocatie 
- 	goede aansluiting op lokale wegennet; 
- 	nabijheid van een vervoersketen (autosnelweg, vliegveld, 

spoor, vaarwegen); 
- 	niet te grote omvang van het terrein (30 - 50 ha); 
- 	beschikbaarheid van kleinere kavels (1000 - 5000 in 2 ); 
- 	goede openbare voorzieningen (gas, water, electriciteit, 

water, afvalberging); 
- 	moderne communicatie-faciliteiten; 
- 	representatieve omgeving; 
- 	stationslocaties; 
- 	vestigingsmogelijkheden voor uitsluitend schone bedrij- 

vigheid; 
- 	esthetisch verantwoorde opzet; 
- 	extensieve bebouwing; 
- 	ruime parkeermogelijkheden; 
- 	prijs gebouwen en terreinen; 
- 	subsidiemogelijkheden; 
- 	reeds gevestigde bedrijven; 
- 	ligging nabij een stadscentrum. 

Het belang van bovenstaande vestigingsplaatsfactoren zal -gegeven 
de keuze voor een (deel)regio- verschillend worden beoordeeld. 
Voor een op de vraag afgestemd aanbod van terrein is daarom een 
indeling van verschillende typen van bedrijven gewenst op basis 
van hun vestigingsplaatseisen. 

Omdat er vele vestigingsplaatsfactoren zijn kunnen bedrijven niet 
simpelweg op basis van een eenduidig criterium worden ingedeeld. 
Zo zegt het gegeven dat een bedrijf behoort tot de industrie nog 
weinig over eisen die worden gesteld aan het bedrijfsterrein. 
Gaat het om een hoogwaardig bedrijf (representativiteit, goede 
voorzieningen), een lokaal bedrijf of een bedrijf met een inter-
nationale markt (ligging aan een autosnelweg), is er sprake van 
milieuhinder (in verband met eisen van andere bedrijven), etc. 
etc. Duidelijk is dat een simpele vertaling van groeisectoren 
naar vestigingsplaatseisen niet mogelijk, maar ook niet zinvol 
is. Veel meer zal bij de formulering van marktsegmenten of doel-
groepen moeten worden gekeken naar verschillen in kwaliteitseisen 
met betrekking tot representativiteit en imago in combinatie met 
de concrete, gegeven regionale situatie. 
Eerst wordt voor een goed begrip aan de hand van nieuwe trends de 
toename van de kwaliteitseisen en het toenemend belang van repre-
sentativiteit duidelijker gemaakt. 
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3.2.2 	Vestigingsplaatseisen en nieuwe trends 

In algemene zin wordt een toenemend belang gehecht aan represen-
tativiteit en een hoogwaardig werkmilieu. In combinatie daarmee 
vervagen de verschillen in produktieprocessen. Zo gaan industrië-
le- en dienstenbedrijven steeds meer op elkaar lijken en vinden 
activiteiten in toenemende mate plaats in kantoorachtige gebou-
wen. Deze trends zijn het gevolg van technologische ontwikkelin-
gen. In onderstaand schema zijn de nieuwe trends samengevat. 

Schema 3.2 Overzicht van de effecten van (informatie)-technologie 
en de gevolgen voor de vraag naar gebouwen en terrein 

effecten van de (informatie) 
technologie op bedrijven: 

micro-electronica heeft schaal-
verkleinend effect; kleinere ap-
peratuur levert steeds grotere 
prestaties; 

groei inforinaticasektor (toepas-
sing computers) over de gehele 
linie van het bedrijfsleven; 

gevolgen voor de vraag naar 
gebouwen en terreinen: 

ruimte behoefte daalt; meer 
vraag naar kleinschalige 
ruimten; 

verschuiving van de vraag 
van produktie- naar kan-
toorruimte; 

verschuiving van werkgelegen- 	verschuiving van de vraag 
heidsstructuur binnen de bedrij- 	van produktie- naar kan- 
ven: aandeel dienstverlenende 	toorruimte en vervaging van 
arbeid stijgt ten opzichte van 	verschillen daartussen; 
produktie-arbeid; 

kennisintensiteit neemt toe (R&D, 
produktontwikkel ing), groeiend 
aandeel hoogwaardige arbeid; 

kennis-industrie stelt hoge eis-
en aan imago (uitstralingsef-
fect); 

communicatie en transport wor-
den steeds belangrijker; 

"human capital" is belangrijke 
productiefactor; 

deïndustrialisatie. 

Bron: Sanders, 1986 

hogere kwaliteitseisen met 
betrekking tot gebouw en 
terrein; 

meer vraag naar represen-
tatieve gebouwen en zicht-
locaties; 

hogere eisen met betrekking 
tot infrastructuur; 

toename kwaliteitseisen 
werk- en woonomgeving; 

minder vraag naar locaties 
op traditionele industrie-
terreinen. 
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Deze trends van hogere eisen ten aanzien van kwaliteit van ter-
reinen en gebouwen gelden in feite voor de meeste soorten van be-
drijvigheid en zijn in de eerste plaats van belang voor de aanleg 
en inrichting van nieuwe terreinen. Verschillen in terreinen wor-
den kleiner door een nieuwe generatie bedrijven met in belang-
rijke mate gelijksoortige eisen ten aanzien van de vestigings-
plaats. Een niet onbelangrijk gemeenschappelijk (clusterend) ken-
merk van deze bedrijven is dat ze nieuw zijn. In de tijd gezien 
is sprake van een kwalitatieve ontwikkeling in bedrijfsterrein. 
Aan de hand van de volgende indeling wordt dit geïllustreerd: 

eerste generatie bedrijfsterrein: 
- van voor de tweede wereldoorlog; 
- grote industriebedrijven; 
- inmiddels omringd door stedelijke bebouwing. 

tweede generatie bedrijfsterrein: 
- van 1945 tot 1960; 
- vrij grote terreinen; 
- uitsluitend voor industrie. 

derde generatie bedrijfsterrein: 
- uit de jaren 60: 
- middelgroot tot groot; 
- handel industrie en diensten. 

1 
1 

vierde generatie bedrijfsterrein: 
- recent; 
- variabele omvang; 
- kantoordoeleinden, laboratoria, 
- representatief; 
- hoogwaardige voorzieningen; 

onderzoekinstellingen; 

- aan grote verkeersweg of bij station. 

vijfde generatie bedrijfsterrein: 
- nieuw; 
- variabele omvang; 
- hoogwaardige en/of high-tech bedrijvigheid; 
- representatieve locatie (langs grote verkeersweg); 
- hoogwaardige voorzieningen; 
- goede bereikbaarheid; 
- uitsluitend schone bedrijvigheid. 

1 	Bron: Bedrijfsterreinen nieuwe trends, ETI Limburg, 1987 

Geconcludeerd kant worden dat er nieuwe soorten hoogwaardige ter-
reinen ontstaan (vijfde generatie), voor nieuwe hoogwaardige be-
drijven met hoge kwaliteitseisen ten aanzien van de vestigings-
plaats. Niet eenzelfde, economische activiteit (industrie, dien-
sten) maar vooral kenmerken als schoon produktieproces en repre-
sentatief gebouw zijn kenmerkende eigenschappen van deze bedrij- 
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ven. Niet geconcludeerd mag worden dat de basis voor kwalitatieve 
differentiatie is komen te vervallen, integendeel. Kwalitatieve 
differentiatie is in de eerste plaats van groot belang om als re-
gio in te spelen op de behoefte aan deze hoogwaardige terreinen. 
Kwalitatieve differentiatie houdt tevens in dat bedrijven die af-
breuk doen aan het terrein niet worden toegelaten (doeigroepge-
richtheid). Ondanks de in het algemeen toenemende kwaliteitseisen 
zullen verschillen in vestigingsplaatseisen en in "uitstraling" 
van bedrijven blijven bestaan, samenhangend met de aard van het 
produktieproces. In de derde plaats kan door kwalitatieve diffe-
rentiatie worden ingespeeld op specifieke vestigingsplaatseisen 
van bepaalde bedrijven. Bijvoorbeeld de ligging nabij een stads-
centrum, de situering in een functioneel cluster of de ligging 
aan water. Een nadere invulling van kwalitatieve verschillen in 
vestigingsplaatsen is als gezegd niet mogelijk zonder de speci-
fieke regionale situatie hierbij te betrekken. Daarmee wordt weer 
de koppeling gelegd met het in hoofdstuk 2 geschetste economische 
ontwikkelingsprofiel voor de regio. 

3.3 	Regionale kwalitatieve differentiatie in vestigings- 
plaatseisen: de marktsegmenten 

Onderstaand zijn een aantal marktsegmenten onderscheiden (schema 
3.3). Ze onderscheiden zich door kwalitatieve verschillen in ves-
tigingsplaatseisen. De indeling kan daarom worden gehanteerd als 
basis voor kwalitatieve differentiatie in bedrijfsterreinen. De 
indeling is mede gebaseerd op het regionaal ontwikkelingsperspec-
tief (hoofdstuk 2) en op de bovengenoemde ontwikkeling naar kwa-
litatief hoogwaardige(r) terreinen. 

Schema 3.3 Relevante marktsegmenten op basis van kwalitatieve 
verschillen in vestigingsplaatseisen 

hoogwaardige bedrijvigheid: 
- high tech industrie/micro electronica; 
- kantoorbedrijven; 
- science parc; 

reguliere bedrijvigheid: 
- regionaal en bovenregionaal; 
- lokaal; 

logistiek en distributie: 
- groothandel/distributie-, op- en overslag; 
- transport; 
- distributiecentrum; 
- assemblage bedrijven; 

milieuhinderlijke bedrijven 
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1 
1 	Hoogwaardige bedrilven 

I 	
Onder deze categorie vallen zowel hoogwaardige industrie als 
hoogwaardige dienstverlening. Het is een marktsegment dat van 
groot belang is voor de verdere autonome uitbouw van de hoogwaar- 
dige zakelijke dienstverlening en handel in de regio. Bovendien 

I gaat het om een groeiend marktsegment, ook omdat zoals beschreven 
bedrijfsactiviteiten zich in toenemende mate afspelen in een kan-
toorachtige omgeving. Belangrijke vestigingsplaatseisen zijn de 
aanwezigheidvan panden met eigen identiteit in een represen- 
tatieve, parkachtige omgeving in de directe nabijheid van een 
autosnelweg17 ). 

Requliere bedrijvigheid 

. 	Een tweede hoofdcategorie van bedrijven wordt gevormd door de re- 
guliere bedrijvigheid. Het gaat om een grote groep van industri-
ële-, bouw-, (groot-)handels- en distributiebedrijven. Binnen de-
ze categorie moet onderscheid worden gemaakt tussen regionale en 
bovenregionale bedrijven en het marktsegment van lokale bedrij-
ven. De kwalitatieve eisen die worden gesteld aan de vestigings-
plaats zijn minder hoog dan die van de "hoogwaardige bedrijven". 

1 Binnen deze categorie doen zich op dit punt wel verschillen voor. 

Voor regionale en bovenregionale bedrijven zijn een goede be-
reikbaarheid en zichtlocaties in toenemende mate van belang. 
Enige afstand van stedelijke centra is minder bezwaarlijk. Door 
clustering van regionale en bovenregionale bedrijven op 

I 
bedrijfsterrein ontstaat een groter draagvlak voor het realiseren 
van enige kwalitatieve differentiatie, vooral op het punt van 
representativiteit. 

U 	Voor locale bedrijven is een locale vestigingsplaats veelal de 
meest dominante eis. In kleinere gemeenten is kwalitatieve dif -
ferentiatie in het aanbod van terrein vanwege de schaal en de 

I 

	

	grotere variatie in typen van bedrijven (ook bouw, constructie en 
opslag) vaak minder goed mogelijk, maar ook minder belangrijk. 

1 	Logistiek en distributie 

De groothandels-, distributie-, transport- en asseinbiagebedrijven 
stellensoms specifieke eisen aan de locatie, Zeker wanneer het 
een cluster van gespecialiseerde bedrijven betreft of een groot- 
schalig (inter)nationaal)distributiecentrum. Vandaar dat deze 

I 	sector apart is opgenomen. 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal ontwikkelingen binnen de sektor 

I 	17) Haalbaarheidsonderzoek kantorenpark regio Arnhem, BRO 
1988 
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beschreven. Door het toenemend belang van snel en gespecialiseerd 
transport en de uitbesteding van de distributie- en groothandels-
functie door de producent vindt in de transportwereld schaalver-
groting en ruimtelijke heroriëntatie plaats. 
Belangrijke vestigingsplaatseisen zijn de directe aansluiting op 
het autosnelwegennet en de uit kostenoogpunt strategische ligging 
tussen producent en afnemer, die per bedrijf verschilt. In het 
algemeen is een locatie in combinatie met bovengenoemde reguliere 
bedrijvigheid mogelijk. 

Milieuhinderlijke bedrijven 

De laatste onderscheiden categorie van bedrijven is die van de 
milieuhinderlijke bedrijven. Het zijn vaak grote bedrijven waar-
van het produktieproces gepaard gaat met hinder voor de omgeving 
(lawaai, stank) en waarbij vaak ligging aan water gewenst is. De 
aanwezigheid van deze bedrijven op bedrijfsterrein heeft een ne-
gatieve uitstraling. Ook in visueel opzicht kan dat het geval 
zijn (pijpen, sloopbedrijven). In dit geval zijn het de vesti-
gingseisen van andere bedrijven die maken dat een aparte locatie 
de voorkeur verdient, danwel dat de segmentering op een terrein 
zodanig is dat de negatieve effecten zich niet of nauwelijks 
manifesteren. 
De behoefte aan terrein voor milieuhinderlijke bedrijven komt 
voor een deel voort uit te verplaatsen (revitalisering) bestaande 
bedrijven. De feitelijke behoefte is daarom mede afhankelijk van 
beperkte financiële middelen. 

Met de bovenstaande indeling zijn de voor de regio relevante ca-
tegorieën van bedrijven getypeerd op basis van verschillen in 
vestigingsplaatseisen. Op basis daarvan kan een typologie van be-
drijfsterrein worden opgesteld welke overeenstemt met de beschre-
ven kwalitatieve differentiatie in de meest dominante vestigirigs-
plaatse isen. 

3.4 	Regionale kwalitatieve differentiatie in bedrijfster- 
reinen. een typologie van gewenste terreinen 

Aan de hand van de in de vorige paragraaf beschreven verschillen 
in vestigingsplaatseisen is een typologie van gewenste bedrijfs-
terreinen opgesteld. Deze indeling is van belang om straks de 
aanwezige voorraad bedrijfsterrein in de regio te beoordelen en 
uitspraken te doen over de voorraadsituatie per marktsegment 
(hoofdstuk 4). 

Bij de typologie van de bedrijfsterreinen is in aanvullende zin 
gebruik gemaakt van in de literatuur vermelde indelingen. Elemen-
ten die daarin steeds terugkeren zijn: 
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- de aanwezige bedrijvigheid; 
- de leeftijd van het terrein; 
- de representativiteit; 
- de ligging ten opzichte van een stadscentrum en de bereikbaar-

heid. 

3.4.1 	TvpolQgie van terreinen 

1 Terreinen voor hoogwaardige bedrijvigheid 

- 	Het betreft hier terreinen, zeer recentelijk aan de buitenkant 
van de bebouwde kom zijn aangelegd, die representatief ogen en 

I een omvang hebben tussen de 5 en 30 ha. Daarnaast is sprake van 
goede ontsluiting aan het (inter-)nationale wegennet met bij 
voorkeur zichtlocaties. In de ETIL-indeling (paragraaf 3.2.2) 

I 	zijn dit de zogenaamde vijfde generatie terreinen. 
De omvang van de bedrijven kan variëren van klein tot zeer groot 
waarbij echter wel sprake is van zonering. Milieuhinderlijke ac-
tiviteiten zijn niet toegestaan en transport- en distributieacti-
viteiten niet of in zeer beperkte mate. De activiteiten dragen 
over het algemeen een bovenregionaal karakter. 

II Grotere terreinen voor reguliere bedrijvigheid 

I 	Op deze terreinen komen activiteiten uit vrijwel alle sectoren 
voor. De representativiteit varieert van matig tot zeer goed 
evenals de ontsluiting. Over het algemeen is er sprake van lig- 
ging aan de snelweg, niet ver verwijderd van een stad. Echter ook 

1 wat oudere terreinen binnen de stadsgrenzen vallen onder deze 
categorie. Deze terreinen zullen over het algemeen wat minder 
aantrekkelijk ogen. De activiteiten hebben voornamelijk een bo-
venlokaal karakter en zijn over het algemeen niet milieubelas-
tend. De omvang ligt tussen de 20 en 50 ha. 
Binnen de B-categorie kan een onderscheid geconstateerd worden in 

I 
terreinen die aan de meeste eisen van moderne bedrijvigheid vol-
doen (Ila) en terreinen die hieraan in mindere mate voldoen 
(lib), door bijvoorbeeld minder goede ontsluiting of de nadruk-
kelijke aanwezigheid van een minder representatieve bedrij-
vigheid. Deze laatste categorie terreinen is minder aantrekkelijk 
voor bedrijven en is derhalve niet gewenst. 

1 	III Lokale terreinen (kleinere terreinen voor reguliere bedrij- 
vigheid) 

Nabij de kleinere kernen gesitueerde eenvoudige terreinen met een 
lokaal karakter, voornamelijk bedoeld voor lichte industrie. 
Daarnaast komt er bouw, (detail)handel en transport- en distri-
butie voor. De omvang van de terreinen is over het algemeen niet 
erg groot (tot circa 10 ha). 
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IV Terreinen voor milieubelastende activiteiten 

Speciale terreinen voor milieuhinderlijke (en meestal grootscha-
lige) bedrijven. Representativiteit is niet erg belangrijk. Een 
goede ontsluiting is wel gewenst terwijl ook ligging aan water 
en/of spoor dikwijls gewenst is. Een flinke afstand tot woonbe-
bouwing is nodig. Deze terreinen hebben een opvangfunctie voor 
uit de woonkernen te verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven en 
eveneens voor bedrijven die op terreinen van type II gevestigd 
zijn en daar de representativiteit negatief beïnvloeden. 

V (Nat)terrein voor logistiek- en distributie 

Terrein voor een cluster van transport-, distributie-, groothan-
del-, en assemblage bedrijven alsmede daarmee verband houdende 
activiteiten en faciliteiten. In wezen gaat het om een bijzondere 
vorm van een Ila terrein. In de meest optimale vorm is het 
terrein gelegen aan de snelweg, in de nabijheid van (inter)nati-
onale "mainports "  en belangrijke vervoersassen (weg en spoor en 
water), beschikt het terrein over een haven, een 
spooraansluiting, douanefaciliteiten en een moderne telematica 
infrastructuur. Het terrein moet ten opzichte van de economische 
zwaartepunten strategisch liggen. 

VI Science parcs 

Ten behoeve van zeer hoogwaardige bedrijvigheid, als onderzoek-
sinstituten, laboratoria, teleinaticabedrijvigheid is kwalitatief 
zeer hoogwaardig terrein nodig. Op deze terreinen zijn alleen 
kleinschalige en milieuvriendelijke activiteiten toegestaan. 
Daarnaast is sprake van uitstekende groenvoorzieningen, ligging 
nabij een kennis-centrum en beschikbaarheid van moderne com-
municatievoorzieningen. 
Uit onderzoek is gebleken dat de vraag naar dit soort terrein zo-
danig is, dat voor twee van dit soort terreinen in Nederland 
ruimte is. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze constatering 
betrekking heeft op science parcs van nationale of internationale 
allure. Op regionaal niveau evenwel kan wel degelijk invulling 
worden gegeven aan een science parc (categorie 1). 
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1 	HOOFDSTUK 4 BEDRIJFSTERREINVOORRADEN IN DE REGIO NAAR KWALITEIT 

EN MARKTSEGMENTEN (aanbodsegmentatie) 

1 
1 
1 

4.1 	Inleiding 

In hoofdstuk 3 is een algemene indeling gepresenteerd van gewen- I ste typen bedrijfsterrein. 	In dit hoofdstuk zal 	de bestaande 
voorraad van Rivierenland worden ingedeeld naar deze typologie 
(aanbodsegmentatie). Hiertoe zijn alle bedrijfsterreinen met een 

1 oppervlakte van 5 ha. of meer en waarop nog kavels uitgeefbaar 
zijn, geëvolueerd. Elk terrein wordt ingedeeld in een categorie 
zoals die in paragraaf 3.4 is beschreven. Een overzicht van de 
kenmerken per terrein is opgenomen in de bijlage. I Het hoofdstuk opent met een kwantitatieve beschouwing over de 
uitgifte in het verleden en de huidige voorraad bedrijfsterrein. 

4.2 	De uitgifte van bedrijfsterrein in het verleden 

' In tabel 4.1 staat een overzicht van de uitgifte van bedrijfster- 
reinen sinds 1976. Hieruit blijkt duidelijk dat de uitgifte in 
belangrijke mate fluctueert met de economische conjunctuur. 

1 
Tabel 4.1 	Uitgifte van bedrijfsterreinen 1976/1989 en het peri- 

ode gemiddelde in ha., Streekplan Rivierenland 

1 76 	'77 	'78 	1 79 	1 80 	1 81 	1 82 	1 83 	1 84 	'85 	'86 '87 	'88 	'89 	1 76/ 1 89 

1 16 	21 	25 	30 	10 	3 	2 	1 	1 	14 	16 	16 	25 	27 	15 

1 	Bron: Enquête Bedrijfsterreinen, ETI's, RPD, Min, van EZ., dienst 
WEB Provincie Gelderland. Bewerking: Bureau Economisch On-
derzoek 

i 
In het begin van de jaren tachtig daalt de uitgifte tot een diep- 
tepunt om vervolgens met het aantrekken van de conjunctuur weer 
sterk toe te nemen. Vooral in 1988 en 1989 -jaren van economische 

1 	29 



hoogconjunctuur- zijn de verkopen sterk gestegen. 
Ondanks sterke fluctuaties in de uitgifte is de totale voorraad 
in de loop der jaren op een vrij constant niveau gebleven: ge-
middeld ca. 170 ha. in de periode 1980/1985, 155 ha. in de jaren 
1986/1990. Kwantitatieve knelpunten met betrekking tot de totale 
voorraad lijken zich op dit moment dan ook niet voor te doen. Op 
korte termijn is echter niet zo zeer de totale voorraad van be-
lang alswel de onmiddellijk voor de markt beschikbare voorraad. 
Over de gehele periode bezien is hierin geen structurele ontwik-
keling te onderkennen en beweegt de terstond uitgeefbare voorraad 
zich met enige fluctuaties rondom de 50 ha. In dat licht be-
schouwd lijkt de huidige voorraad van 48 ha. voldoende. Daarbij 
dient evenwel bedacht dat bijna èèn derde van de totale voorraad 
bedrijfsterrein pas in het stadium van ontwerp verkeerd. Afgezet 
tegen de hoge uitgifte in 1988 en 1989 moet dan geconcludeerd 
worden dat de terstond uitgeefbare voorraad nog maar net voldoen-
de is voor ca. 2 jaar. Het is derhalve van belang dat de totale 
voorraad niet verder afneemt en dat de terstond beschikbare voor-
raad na iedere uitgifte adequaat wordt aangevuld. 

Tabel 4.2 Voorraad bedrijfsterreinen 1980/1990 in ha (netto), 	1 
en het periode gemiddelde, Streekplan Rivierenland 

jaartal 	totale voorraad 	wv terstond uitgeefbaar 	1 
in ha. 	in% 

1980 	172 	50 	29 
1981 	- 	- 	- 
1982 	176 	65 	37 
1983 	161 	47 	29 
1984 	159 	49 	31 
1985 	175 	52 	30 
1986 	159 	56 	35 
1987 	155 	50 	32 
1988 	143 	60 	42 
1989 	154 	52 	34 
1990 	159 	48 	30 

1980/1990 	161 	53 	33 

Bron: Enquête Bedrijfsterreinen, ETI's, RPD, Min, van EZ., Dienst 
WEB, Provincie Gelderland. Bewerking: Bureau Economisch On-
derzoek 

Tot slot van deze paragraaf is in tabel 4.3 een overzicht opge-
nomen van de gemeenten waar de afgelopen jaren de meeste uitgifte 
heeft plaats gevonden en van de gemeenten met de grootste voor-
raad uitgeefbaar terrein. Hieruit blijkt dat in de afgelopen tien 
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1 
1 	jaar 84% van de totale Rivierenlandse uitgifte in slechts vier 

gemeenten heeft plaatsgevonden: twee concentratie-gemeenten, te 
weten Tiel en Zaltbommel, de enige centrumgemeente in Rivieren-
land, Geldermalsen en tenslotte de gemeente Hedel. 

Tabel 4.3 	Gemiddelde uitgifte van bedrijfsterreinen 1979/1989 en I de regionale verdeling van de voorraad per 1-1-1990 

gemiddelde uit- 	uitgeefbare voorraad 1990 1 gif te 1 79/ 1 89 	totaal 	terstond 

ha. 	% 	ha. 	% 	ha. 

1 Geldermalsen 	3 	21 	6 	4 	6 	13 
Hedel 	2 	13 	2 	1 	0 	0 
Tiel 	5 	32 	54 	34 	26 	58 I Zaltbommel 	3 	18 	12 	8 	0 	0 
Overige gemeenten 	2 	16 	82 	53 	13 	29 

1 Totaal Rivierenland 	14 	100% 	156 	100% 	45 	100% 

Bron: Enquête Bedrijfsterreinen, ETI's, RPD, Min, van EZ., Dienst 
WEB, Provincie Gelderland. Bewerking: Bureau Economisch On- I derzoek 

I 
De dominante rol van Tiel komt duidelijk in de cijfers tot uit- 
drukking: de gemeente Tiel heeft de afgelopen tien jaar 1/3 van 
de totale uitgifte voor haar rekening genomen, bezit thans 1/3 
van de totaal uitgeefbare voorraad en meer dan de helft van de 

' terstond uitgeefbare voorraad bedrijfsterrein. 	In relatie tot 
geheel Rivierenland lijkt de voorraadsituatie in Tiel dus vol- 
doende. Voor de overige drie gemeenten is de voorraad bezien in 
verhouding tot de gerealiseerde uitgifte in het verleden betrek- I kelijk laag. In Zaltbontmel en Hedel is zelfs in het geheel geen 
terstond uitgeefbaar terrein meer in voorraad. 

I Ten aanzien van de uitgifte van bedrijfsterrein in het verleden 
en de huidige voorraad kunnen intussen de volgende conclusies 
worden getrokken: 

1 - De uitgifte van bedrijfsterrein in Rivierenland fluctu- 
eert met de economische conjunctuur. Onder invloed van 
de hoogconjunctuur in 1988 en 1989 zijn de verkopen I sterk gestegen. 	Voor de periode 1990-1994 wordt een 
enigszins afzwakkende internationale conjunctuur ver- 
wacht. 	De middellange termijn vooruitzichten blijven 
echter redelijk gunstig. In het verlengde daarvan moet 
rekening worden gehouden met een aanhoudende vraag naar 
bedrijfsterrein. 

- De huidige totale voorraad bedrijfsterrein is in het I licht van de voorraadcijfers uit het verleden voldoende 
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groot. Vanuit hetzelfde perspectief bezien lijkt de 
terstond beschikbare voorraad eveneens voldoende groot. 
Daarbij moet echter worden aangetekend dat een relatief 
groot deel van de totale voorraad in de ontwerp fase 
verkeerd en dus nog enige tijd nodig heeft om op de 
markt te komen. Afgezet tegen de hoge verkopen in 1988 
en 1989 blijkt daarenboven dat de terstond beschikbare 
voorraad nog slechts voldoende is voor twee jaar. Het 
is voor de toekomst dus niet alleen van belang dat de 
totale voorraad ongeveer op het huidige peil blijft, 
doch dat ook de terstond beschikbare voorraad adequaat 
wordt aangevuld na ieder uitgifte. 
84% van de uitgegeven bedrijfsterreinen in de afgelopen 
tien jaar is gelegen in slechts een viertal gemeenten, 
Tiel, Zaltbommel, Geldermalsen en Hedel. Opmerkelijk 
daarbij is dat de concentratiegemeente Culemborg ont-
breekt. Hoewel Culemborg op Tiel na de grootste werk-
gelegenheidsconcentratie van Rivierenland is, is in de-
ze gemeente de afgelopen tien jaar geen bedrijfsterrein 
van enige betekenis uitgegeven. De uitgifte van de ka-
vels dateert voornamelijk van voor 1980. Het aanwezige 
bedrijfsterrein behoort met een netto oppervlakte van 
ca. 100 ha. tot de grotere in Gelderland. De voorraad 
nog uitgeefbaar terrein is echter zeer gering, zeker in 
relatie tot de grootte van het terrein, de regionale 
functie, de hoge concentratie van werkgelegenheid en de 
streekplantaak van Culemborg. Hoewel deze situatie al 
meer dan tien jaar bestaat zijn er nog geen concrete 
gemeentelijke uitbreidingsplannen. Wel is onlangs een 
begin gemaakt met de politieke discussie in de gemeen-
teraad omtrent de bedri jfsterreinenproblematiek. 
De verdeling van de nog beschikbare voorraad bedrijfs-
terrein is niet geheel in overeenstemming met het his-
torische uitgiftepatroon. Alleen de gemeente Tiel lijkt 
vooralsnog over voldoende terstond uitgeefbaaar ter-
rein te beschikken. In Zaltbommel en in Hedel -twee ge-
meenten die de afgelopen tien jaar ca 30% van de totale 
Rivierenlandse uitgifte voor hun rekening hebben geno-
men is nog slechts een kleine voorraad bedrijfsterrein 
aanwezig. Van deze voorraad is evenwel niets terstond 
uitgeefbaar. In de gemeente Geldermalsen hebben de re-
cente ontwikkelingen het beeld uit tabel 4.3 achter-
haald. De situatie in mei 1990 is dat de in januari nog 
uitgeefbare voorraad intussen volledig verkocht is. Via 
een artikel 19 procedure is een uitbreiding van terrein 
gestart van netto bijna 38 ha. Via opties en voorgeno-
men bedrijfsverplaatsingen is daarvan op dit moment 
reeds zoveel in beslag genomen dat feitelijk nog 
slechts 4 tot 8 ha. uitgeefbaar is. 
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1 	4.3 	Beoordeling per terrein 

1 	Arnmerzoden. Uilecote 

Uilecoten is een klein, weinig representatief bedrijfsterrein van 
uitsluitend lokale betekenis (categorie III). 

I Buren, 't Hulster 

Lokaal, kleinschalig terrein, aardig gelegen vlak buiten de oude 
stadswallen. Het terrein maakt een goede, verzorgde indruk met 

I een fraaie groenvoorziening. Industrie is de overheersende be-
drijvigheid. Op het terrein is een bedrijfsverzamelgebouw 
aanwezig. De ontsluiting van het terrein is redelijk (ca. 5 km. 

I van de Al5). Door de nabijheid en goede bereikbaarheid van 
Geldermalsen, Tiel en Culemborg kunnen de bedrijven relatief 
makkelijk gebruik maken van de daar aanwezige voorzieningen, 
diensten en toeleverende bedrijven. De nadelen van de beperkte 

1 mogelijkheden van de eigen plaats worden aldus voor een 
belangrijk deel opgeheven. Hoewel het terrein in beginsel slechts 
lokale betekenis heeft (categorie III), moet in het licht van het 

I 

	

	voorgaande niet worden uitgesloten dat het terrein toch ook een 
zekere regionale aantrekkingskracht bezit. 

1 	Culemborcr 

Het bedrijfsterrein van Culeinborg ligt aan de rand van de stads-
bebouwingen heeft een snelle, rechtstreekse verbinding met de 
A2. Het terrein is ca. 100 ha. groot (netto) en behoort daarmee 
tot de grotere in Gelderland. In termen van werkgelegenheid Is 

I het terrein zelfs zeer groot met een concentratie van meer dan 
4000 personen. Het terrein is dan ook duidelijk van regionale 
betekenis (categorie Ila) en in bepaalde opzichten zelfs bovenre-
gionaal. De aanwezige bedrijvigheid bestaat voornamelijk uit 
industrie, handel en reparatie bedrijven. Alle soorten van ac-
tiviteiten zijn toegestaan, met uitzondering van A-inrichtingen. 
De leeftijd van de bebouwing is overwegend van na 1970, met hier 

I en daar bebouwing van recente datum. Over het algemeen is de 
staat van de gebouwen, het onderhoud, de groenvoorziening, de in-
richting van het terrein en de kavels goed. Het terrein maakt vi-
sueel een prettige indruk. Niettegenstaande worden sommige, wat 
oudere delen van het terrein gekenmerkt door een naar verhouding 
matige groenvoorziening, een slecht wegdek, wat minder fraai og-
ende gebouwen of een rommelige terreininrichting. Bij de gemeente 

I 

	

	is evenwel een up-grading van het terrein in voorbereiding, zodat 
deze situatie wellicht spoedig zal veranderen. 
Hoewel het terrein als geheel gekwalificeerd is voor reguliere 

I 	bedrijvigheid, is het terrein ook voor hoogwaardige activiteiten 
geschikt en aantrekkelijk: het terrein ligt goed gesitueerd, 
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heeft als geheel een positieve uitstraling en bezit een aantal 
markante gebouwen. In relatie tot deze potentie van het terrein, 
de omvang en de concentratie-functie van Culemborg is de nog uit-
geefbare voorraad bedrijfsterrein zeer gering (3 ha.). 

Echteld, de Heuning te Ochten 

Het terrein de Heuning is een lokaal terrein (categorie III), op 
ruime afstand gelegen van de bebouwde kom van Ochten. Het terrein 
is reeds een groot aantal jaren vol. Als gevolg van de 
voorgenomen uitbreidingen en verplaatsingen van de locale 
bedrijven, heeft de gemeente een uitbreiding van het 
industrieterrein in voorbereiding van ca. 4,5 ha., gevolgd door 
een tweede, afrondende uitbreiding van ca. 3 ha. Het nieuwe 
terrein is primair bedoeld om de lokale vraag op te vangen. 

Echteld. Terrein Dekker te IJzendoorn 

Van het terrein is nog niets uitgegeven, zodat een kwalitatieve 
beoordeling niet mogelijk is. Wat betreft de toekomstige invul-
ling kan worden opgemerkt dat de gemeente in overleg met de eig-
enaar van het terrein (Houdstermaatschappij Dekker B.V.) er naar 
streeft het terrein uit te geven aan kleinschalige milieuvrien-
delijke bedrijven. Het terrein zal een lokale functie vervullen 
(categorie III). 

Geldermalsen. Hoge Weide 

Het Industrieterrein Hoge Weide is van middelgrote omvang en be-
staat uit een oud- en een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte is 
gerevitaliseerd zodat ondanks de verschillende bouwgeneraties 
geen tweedeling is ontstaan. In de laatste vijf jaar is ongeveer 
1/3 deel van het terrein uitgegeven. De daarop verrezen moderne 
bebouwing vormt tesamen met de mooie en overvloedige groenvoor-
ziening een fraai geheel. 
Relatief veel van de bedrijven komen uit de sektor Handel. De 
vestiging van A-inrichtingen is niet toegestaan. Het bedrijfster-
rein kan worden geclassificeerd als een regionaal terrein (cate-
gorie Ila), maar bezit potenties om ook hoogwaardige bedrijven 
een passende huisvesting te bieden. Op dit moment wordt een 
uitbreiding van het terrein gerealiseerd van netto ca 38 ha. Deze 
uitbreiding is evenwel weer vrijwel volledig vergeven zodat voor 
de toekomst nauwelijks soelaas wordt geboden. Sinds duidelijk is 
geworden dat het plan bij Deil niet gerealiseerd kan worden, 
oefent het terrein Hoge Weide zo'n sterke aantrekkingskracht op 
potentiële vestigers uit, dat de gemeente de indruk heeft nog dit 
jaar met enig gemak 50 tot 60 ha. te kunnen verkopen. Een verdere 
uitbreiding dan de thans in gang gezette wordt echter niet 
voorzien zodat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid 
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1 	dat in de centrumgemeente Geldermalsen binnenkort geen bedrijfs- 

terrein neer beschikbaar is. 

1 	Hedel. de Kampen 

I 	Het bedrijfsterrein de Kampen kan op grond van de inrichting van 
het terrein gekwalificeerd worden als een Ila-terrein. De opzet 
en de aard van de bebouwing is zodanig dat bepaalde delen van het 
terrein eerder associaties oproepen niet een bungalowwijk dan met 

I een bedrijfsterrein. Hoewel de activiteiten van de bedrijven niet 
bijzonder hoogwaardig zijn en binnen het kader van de reguliere 
bedrijvigheid vallen, neigt de bebouwing sterk naar het profiel 

I van een terrein voor hoogwaardige activiteiten. Gezien de nabij-
heid van Den Bosch en afhankelijk van de fysieke uitbreidingsmo-
gelijkheden en de verdere invulling daarvan kan dit terrein in de 
toekomst mogelijk uitgroeien tot een 1-terrein. 

Heerewaarden. de Voorn 

1 	Van het terrein is nog niets uitgegeven, zodat een kwalitatieve 
beoordeling niet mogelijk is. Het terrein zal een lokale functie 
vervullen (categorie III). 

I 
Kerkwijk, Middelkampseweg te Gameren 

Het industrieterrein Middelkampseweg is een klein terrein waarvan 
nog bijna de helft uitgeefbaar is. Het terrein en de bebouwing 

I 

	

	verkeren in goede staat. Het terrein is van de vierde generatie 
en heeft uitsluitend lokale betekenis. 

1 	Kesteren. Panhui 

Panhuis is gelegen buiten de bebouwde kom van Kesteren en is een 
goedontsloten lokaal bedrijfsterrein van middelgrote omvang (3 
km. van de A15, NS-station grenzend aan het terrein). Het terrein 
bestaat uit een oud- en een nieuw gedeelte. Het nieuwe gedeelte 

I is ruim opgezet en voorzien van voldoende groenvoorziening. De 
aldaar gevestigde bedrijven zijn kleinschalig. Er is geen ter-
stond uitgeefbaar terrein meer voorradig, een netto-uitbreiding 

I 	van 8 ha. is in voorbereiding. 
Het oude gedeelte maakt als geheel geen negatieve indruk, doch 
kent wel een aantal minder positieve situaties: delen van het 
wegdek verkeren in een slechte staat; er is te weinig parkeer-
ruimte; sommige kavels zijn rommelig ingericht; de groenvoor-
zienning is onvoldoende en matig onderhouden. 

1 
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Neen men. Waardenburg 

Het huidige kleine terrein beschikt nog over 1 ha. restcapaci-
teit. Het terrein heeft uitsluitend een lokale functie. De 
bebouwing doet wat rommelig aan, het wegdek bestaat uit klinkers 
en is matig onderhouden, de straatverlichting is niet optimaal en 
de groenvoorziening is wisselend van goed tot matig. Een uitbrei-
ding van het terrein niet 23 ha. netto is in voorbereiding (het 
betreffende bestemmingsplan verkeerd in de ontwerpfase). Tot wel-
ke categorie het terrein zich na de uitbreiding zal ontwikkelen 
hangt mede af van de ontwikkelingen in Zaltbommel. Het terrein te 
Waardenburg ligt op ca. 3 kin, van Zaltbonunel en leent zich dus in 
beginsel voor de opvang uit deze gemeente. In dat geval zal de 
functie van het terrein zich wijzigen in een meer regionale. Ver-
wacht mag echter worden dat bij een voldoende aanbod in Zaltbom-
mel het terrein alleen lokale betekenis heeft. Tenslotte is een 
invulling van het terrein mogelijk zoals gesuggereerd in de nota 
Zicht op Bedrijventerreinen (zie paragraaf 2.3). In dat geval zal 
het terrein uitgroeien tot een gespecialiseerd terrein voor 
transport en logistiek (kategorie V). 

Neerilnen. Kerkewaard te Haaften 

Van het terrein is nog niets uitgegeven, zodat een kwalitatieve 
beoordeling niet mogelijk is. Door de ligging aan de Waal is in 
principe de mogelijkheid aanwezig voor een los- en laadwal op het 
industrieterrein. 

Tiel. Kellen 

Qua oppervlakte is dit het grootste terrein van Rivierenland. De 
restcapaciteit -waarvan ongeveer de helft terstond uitgeefbaar-
is- is met ca. 50 ha. ruim. Het is een gevarieerd, gunstig ge-
legen en goed ontsloten terrein. De infra-structuur bevat een 
breed scala van faciliteiten: zichtlocatie gelegen aan de A15; 
NS-stamlijn op het terrein; zonering voor A-inrichtingen langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal niet havenfaciliteiten. 
De meest voorkomende activiteiten op het terrein zijn de indus-
trie, gevolgd door de sektor handel- en reparatiebedrijven. Ook 
de sektor transport-vervoer- en communicatiebedrijven is naar 
verhouding ruim vertegenwoordigd. Het terrein kan gezien de be-
bouwing tot de vierde generatie worden gerekend, met aan de 
zichtzijde langs de snelweg de meest moderne bebouwing. De aan-
wezige groenvoorziening is ruim opgezet en goed onderhouden. On-
danks de gevarieerde bedrijvigheid zijn er geen kavels waarvan 
een beeldverstorende werking uitgaat. Dit is vooral te danken aan 
de zonering voor A-inrichtingen. De omvang van de uitgegeven ka-
vels is uiteenlopend van middelgroot tot grootschalig. 
De uitgifte van de aanwezige voorraad verloopt gestaag en bedroeg 
sinds 1978 gemiddeld bijna 4 ha. per jaar. Wellicht dat de uni- 

36 



1 
1 	versele vestigingsmogelijkheden en de gunstige ligging hierbij 

een belangrijke rol hebben gespeeld. Het terrein kan worden ge-
kwalificeerd als een fraai, multifunctioneel regioriaalterrein 

1 	(categorie Ila). 

Tiel. West-Rooyen 

West-Rooyen is een zichtlocatie aan de zuidkant van de A15. Het 

I 
terrein heeft de bestemming kantoren en instellingen. Er is een 
uitbreiding gepland van ca. 2 ha. waarmee het lokale terrein haar 
definitieve omvang zal bereiken van ca. 6 ha. Het huidige terrein 
wordt gekwalificeerd als een lokaal terrein (categorie III), 

I 

	

	afhankelijk van de invulling van de uitbreiding kan het terrein 
mogelijk uitgroeien tot categorie 1, 

1 	Tiel. Latenstein 

Latenstein is een doorsnee lokaal-terrein voor reguliere bedrij- 

1 vigheid met nog een geringe restcapaciteit. 	Milieu-belastende 
activiteiten zijn uitgesloten. 	Door de geringe afstand tot de 
snelweg is de ontsluiting goed. 

1 
Zaltbommel,  Oost/Koxkampen 

__ 

1 	Het industrieterrein ligt aan de A2 en heeft een NS-station. Het 
aldus goed ontsloten terrein ligt aan de rand van de stad. Het 
terrein maakt een prettige, goed verzorgde indruk. De activitei-
ten op het terrein worden gedomineerd door de sektor handel- en 
reparatiebedrijven. Bijna de helft van de totale werkgelegenheid 
op het terrein behoort tot deze sektor, ongeveer één derde deel 

I 	bestaat uit industriële werkgelegenheid. 
Het terrein heeft een regionale functie en is gezien de kwaliteit 
van de ligging, de inrichting en het imago een gunstige vesti-
gingslocatie voor reguliere bedrijvigheid maar ook voor hoogwaar- 1 	dige en boven regionale activiteiten. 

Li 
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4.4 	De voorraad bedrijfsterrein naar kwaliteit en marktseg- 
menten 

De gegevens uit de vorige paragraaf worden in deze paragraaf sa-
mengevat. Vervolgens zijn een aantal conclusies getrokken met be-
trekking tot voorraadsituatie naar marktsegmenten. 

Tabel 4.4 Bedrijfsterrein naar kwaliteit in ha., per 1-1-1990, 
Totale voorraad, terstond uitgeefbaar, in optie 

totale voorraad 	wv ter- wv 
in de kategorie 	stond 	in 

uitgeef op- 
1 Ila lib III IV V VI baar 	tie 

Âjmnerzoden, Uilecoten 	- - - 	 1 
Buren, 't Hulster 	- - - 	 1 
Culernborg, Ind.ter. 	- 3 - 	 - 	 - 	 - - 	 3 	3 
Echteld, IJzendoorn 	- - - 	 17 	- 	- - 	 - 	 - 

Echteld/Ochten, de Heuning 	- - - 	 8 	- 	- - 	 - 	 - 

Geldermalsen, Hoge Weide 	- 6 - 	 - 	 - 	 - - 	 6 	6 
Hedel, De Kampen 	- 2 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 

Heerewaarden, De Voren 	- - - 	 5 	- 	- - 	 5 	- 
Kerkwijk, Gameren 	- - - 	 5 	- 	- - 	 5 	- 
Kesteren, Panhuis 	- - - 	 8 	- 	- - 	 - 	 - 

Neerijnen, Waardenburg 	- - - 	 24 	- 	- - 	 1 	- 
Neerijnen/Haaften, Kerke- 	- - - 	 13 	- 	- - 	 - 	 - 

waard 
Tiel, Kellen 	- 50 - 	 - 	 - 	 - - 	 24 	- 
Tiel (oost), Latenstein 	- - - 	 1 	- 	- - 	 1 	- 
Tiel, West-Rooyen 	- - - 	 3 	- 	- - 	 1 	- 
Zaltbommel, Ind.ter Oost/ 	- 12 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 

Koxkainpen 

TOTAAL 
-I 	hoogwaardig 	0 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 

-Ila regionaal goed 	- 73 - 	 - 	 - 	 - - 	 33 	9 
-lib regionaal matig/slecht - - 0 	- 	- 	 - - 	 - 

-III lokaal 	- - - 	 86 	- 	- - 	 15 	- 
-IV 	milieubelastend 	- - - 	 - 	 0 	- - 	 - 

-V 	transport/logistiek 	- - - 	 - 	 - 	 0 - 	 - 

-VI 	science parc 	- - - 	 - 	 - 	 - 

0 
Totaal generaal 159 ha., waarvan 48 ha. terstond uitgeefbaar 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek / Enquête Bedrijfsterrein, RWG 

De verscheidenheid in de kwaliteit van de voorraad bedrijfster- 
reinen in Rivierenland is beperkt tot terreinen voor reguliere 
bedrijvigheid (kategorie II en III). Aparte terreinen voor mi- 
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lieuhinderlijke activiteiten komen niet voor, evenmin als terrei-
nen voor hoogwaardige bedrijvigheid of terreinen met een speci-
fieke functie. De schaal van de regio en van de aanwezige bedrij-
vigheid vormt de verklaring voor deze geringe differentiatie. Ge-
zien het overwegend kleinschalige karakter van het gebied kan de-
ze situatie dan ook niet als een gemis worden aangemerkt. Voor 
dergelijke specifieke terreinen is ofwel een zeer groot regionaal 
potentieel aan bedrijven nodig, ofwel een dominante regionale 
specialisatie. In Rivierenland doet zich geen van deze omstandig-
heden voor. 

De aanwezige bedrijfsterreinen in Rivierenland hebben over het 
algemeen een gemengd karakter, waarbij soms de onderscheidene 
kwaliteitskenmerken op bescheiden schaal binnen één terrein zijn 
verenigd. Zo kent bijvoorbeeld het bedrijfsterrein Kellen in Tiel 
een zonering voor A-inrichtingen aan de kant van het Amsterdam-
Rijnkanaal alsmede een zichtiokatie langs de A15 met nieuwe en 
moderne bebouwing. Hoewel uiteindelijk alle terreinen in Rivier-
enland gekwalificeerd zijn voor reguliere bedrijvigheid zijn toch 
een aantal markante ontwikkelingen en specifieke omstandigheden 
aan te wijzen die het beeld gedifferentieerder maken: 
het terrein West-Rooyen in Tiel, een zichtiokatie exclusief be-
stemd voor kantoren en instellingen; de Kampen in Hedel in aanleg 
een terrein dat zich verder zou kunnen ontwikkelen tot een 1-ter-
rein; de regionale terreinen in Culeinborg, Geldermalsen, Tiel en 
Zaltbommel zijn allen geschikt om naast de reguliere bedrijvig-
heid ook hoogwaardige activiteiten te huisvesten. 
De gemeente Zaltbommel heeft in het kader van een Structuurschets 
een deelnota Bedrijventerreinen uitgebracht18 ). Ten behoeve van 
deze nota is onderzoek uitgevoerd naar de positie, de behoefte en 
de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijfsterrein in Zaltbommel. 
De conclusie van e.e.a. was dat Zaltbommel moet streven naar een 
segmentatie van de nieuw te ontwikkelen terreinen, dwz. een snel-
weglokatie van een zo hoog mogelijke kwaliteit gericht op han-
dels-, distributie- en verkoopkantoren; een uitbreiding van de 
terreinen voor reguliere lokale en regionale bedrijvigheid en 
tenslotte een bedrijfsverzainelgebouw bij het station. 
De gemeente Tiel heeft plannen in voorbereiding tot uitbreiding 
van het terrein Kellen. Gedacht wordt aan een specifiek haventer-
rein en aan een zichtlokatie met een parkachtige omgeving met een 
éénsoortige, hoogwaardige bedrijvigheid. 
De gemeente Geldermalsen realiseert thans een uitbreiding van 38 
ha. netto. Deze uitbreiding is echter nu reeds vrijwel volledig 
uitgegeven. Voor de nabije toekomst resteert nog slechts een 
oppervlakte van 4 tot 8 ha. De belangstelling van het bedrijfsle-
ven voor het terrein in Geldermalsen is aanmerkelijk groter dan 
het aanbod. De gemeente is met het oog op de nog resterende 
schaarse grond selectief in de uitgifte. 

18) Bureau voor Ruimtelijke Ordening van Heeswi jk BV., 
september 1989 
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Over het algemeen maken de bedrijfsterreinen in Rivierenland een 
verzorgde indruk, is de ruimtelijke inrichting ruim opgezet met 
aandacht voor de groenvoorziening en verkeert de bebouwing in 
goede staat. De uitstraling van de terreinen en de wijze waarop 
zij ingepast zijn in de omgeving maken een gunstige indruk. 
Verpauperde terreinen komen niet voor. Revitalisering is binnen 
de groep onderzochte terreinen in Rivierenland dan ook niet aan 
de orde. Een enkel terrein (of een gedeelte daarvan) zou gebaat 
zijn bij een opknapbeurt. Hierbij gaat het echter voornamelijk om 
relatief eenvoudige zaken als de verbetering van het wegdek, uit-
breiding en/of beter onderhoud van de groenvoorziening, de herin-
richting van een enkele kavel danwel het opknappen van een be-
drijfsgebouw. 

Geconcludeerd kan worden dat alle regionale terreinen in Rivier-
enland aan betrekkelijk hoge vestigingseisen kunnen voldoen. An-
derzijds zijn een aantal lokale terreinen in beginsel ook ge-
schikt voor een beperkte vestiging van regionale en/of bovenregi-
onale bedrijven (zoals bijvoorbeeld Waardenburg en Buren). Daar-
naast is de kwaliteit van een drietal terreinen nog open omdat 
nog geen terrein is uitgegeven. Gezien de ligging lijkt het waar-
schijnlijk dat deze terreinen een lokale functie zullen vervul-
len. 
Zoals hiervoor opgemerkt zijn in Rivierenland geen terreinen aan-
wezig met een exclusief karakter. In het ontwikkelingsperspectief 
(hoofdstuk 2) is evenwel aangegeven dat het gebied potenties be-
zit voor een verdere specialisatie op het gebied van transport-, 
distributie-, handel en assemblage. De bestaande terreinen vol-
doen in de meeste gevallen aan de hiermee verbonden vestigingsei-
sen. Voor de stimulering en realisering van ambitieuze initiatie-
ven en grootschalige ontwikkelingen zijn evenwel nieuwe, speci-
fieke terreinen noodzakelijk. 

4.5 	Conclusies 

Samengevat zijn in dit hoofdstuk de volgende conclusies getrok-
ken: 

- De uitgifte van bedrijfsterrein in Rivierenland fluctu-
eert met de economische conjunctuur. Gegeven de voor-
uitzichten voor de komende jaren moet rekening worden 
gehouden met een aanhoudende vraag naar bedrijfster-
reinen. 

- Afgezet tegen het verleden is de totale voorraad be-
drijfsterrein voldoende groot, gezien de hoge verkopen 
in de afgelopen twee jaar lijkt de terstond uitgeefbare 
voorraad daarentegen aan de krappe kant. 

- De geografische verdeling van de voorraad is niet ge-
heel in overeenstemming met het historische uitgifte 
patroon of met de functie die aan de respectievelijke 
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1 
1 	gemeenten in het streekplan is toegedacht. De concen- 

tratiegemeenten Culeniborg en Zaltbommel alsmede de cen- 
trumgemeente Gelderinalsen beschikken nog over een naar 

' verhouding zeer bescheiden voorraad. De gemeente Hedel, 
aan wie overigens geen bijzondere streekplantaak is 
toebedeeld, heeft de afgelopen jaren relatief veel be-
drijfsterrein uitgegeven. De huidige voorraad is intus-
sen ook in deze gemeente nog maar zeer gering. 

- Rivierenland kent weinig differentiatie in de kwaliteit 

I 
van de terreinen: de lokale en regionale terreinen zijn 
allen bestemt voor reguliere bedrijvigheid. Over het 
algemeen maken de bedrijfsterreinen in Rivierenland een 
verzorgde, representatieve en prettige indruk. Alle re-
gionale terreinen kunnen aan betrekkelijk hoge vesti-
gingseisen voldoen en zijn daardoor geschikt voor de 
vestiging van hoogwaardige bedrijvigheid. Een aantal 

I 
lokale terreinen zijn in beginsel tevens geschikt voor 
de vestiging van (een beperkt aantal) regionale of bo-
venregionale bedrijven. 

- De regio bezit potenties voor een verdere specialisatie 

I op het gebied van transport-, distributie-, handel- en 
assemblage. De bestaande terreinen voldoen in de meeste 
gevallen aan de hiermee verbonden vestigingseisen. Voor 

I de stimulering en realisering van ambitieuze initiatie-
ven en grootschalige ontwikkelingen zijn evenwel nieu-
we, specifieke terreinen noodzakelijk. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	
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HOOFDSTUK 5 	DE WENSELIJKHEID EN MOGELIJKHEID VAN PROVINCIAAL 
BELEID MET BETREKKING T(YI KWALITATIEVE DIFFEREN-
TIATIE19 ) 

5.1 	Inleiding 

In hoofdstuk 3 werd geconstateerd dat verschillen in vestigings-
plaatseisen van bedrijven leiden tot verschillende gewenste typen 
van bedrijfsterrein (kwalitatieve differentiatie). Aldus zijn 
voor de regio Rivierenland een aantal marktsegmenten onderschei-
den. 

Omdat bedrijfsterreiribeleid voorwaardenscheppend beleid is, is 
het onderkennen van verschillende marktsegmenten essentieel voor 
de aanleg en uitgifte van bedrijfsterreinen. Met een bewuste, 
doelgroepgerichte aanleg van bedrijfsterrein wordt optimaler 
ingespeeld op verschillen in vestigingsplaatseisen van bedrijven 
en wordt het (onbewust) uitsluiten van bedrijven voorkomen. Even-
zeer is een bewuste, doelgroepgerichte uitgifte van belang: één 
niet harmoniërend bedrijf bepaalt (de verdere ontwikkelingsmoge-
lijkheden van) een terrein. Een gedifferentieerd uitgiftebeleid 
sluit bovendien aan bij een belangrijke vestigingsplaatseis van 
ondernemers, namelijk de behoefte aan zekerheid met betrekking 
tot de verdere invulling van het terrein (toegestane bedrijven, 
representativiteit, voorzieningen). 

Eén en ander betekent dat beleid met betrekking tot kwalitatieve 
differentiatie in bedrijfsterreinen is gewenst. 
Daarmee is echter nog niet de vraag naar de wenselijkheid van 
provinciaal beleid beantwoord. De aanleg, de inrichting en de 
uitgifte van terrein zijn feitelijk in de eerste plaats een zaak 
van de gemeenten. 
In dit hoofdstuk wordt derhalve nader ingaan op de wenselijkheid 
en de mogelijkheden van provinciaal beleid, gericht op kwalita-
tieve differentiatie in bedrijfsterreinen. Uiteraard blijft dit 
in het kader van deze studie beperkt tot een beantwoording op 
grond van onderzoek-inhoudelijke argumenten. Het gaat hierbij om 
aanzetten vanuit onderzoek ten behoeve van een beleidsvertaling. 

19) Dit hoofdstuk is -aangepast aan de bevindingen uit 
het onderhavige onderzoek- ontleend aan De Kwali-
teit van Bedrijfsterreinen Midden Gelderland, Bu-
reau Economisch Onderzoek, 1988 
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5.2 	Wenselijkheid van provinciaal beleid 

In het bedrijfsterreinenonderzoek voor Midden-Gelderland 20 ) werd 
geconstateerd dat het oppervlaktecriterium alleen onvoldoende 
houvast biedt voor de planning en planbeoordeling van nieuw ter-
rein. Zo bleek onder andere dat de onderscheiden deelregio's in 
Midden-Gelderland over ruime voorraden terrein beschikken, doch 
dat zich niettemin in bepaalde deelmarkten knelpunten voordoen. 
Geconcludeerd werd dat het daarom wenselijk is ten minste in het 
bestaande provinciale (toetsings-)beleid rekening te houden met 
de geschiktheid van terrein voor bepaalde marktsegmenten. 

In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat ondanks gemeente-
lijke inspanningen om een zekere differentiatie in de terreinen 
aan te brengen, dit niet automatisch resulteert in een optimale 
regionale differentiatie. De reden daarvan is dat voor het berei-
ken van de voor een regio gewenste kwalitatieve differentiatie 
voldoende draagvlak is vereist. Het gaat daarbij zowel om een 
economisch als een ruimtelijk bundelingsprincipe op basis waarvan 
de financiële haalbaarheid van meer specifieke terreinen op voor 
dat doel beperkt beschikbare locaties mogelijk wordt. 
Praktisch betekent dit dat het draagvlak van één gemeente te ge-
ring is om op alle voorkomende marktsegmenten in te spelen. Dit 
geldt in het bijzonder voor een kleinschalig gebied als Rivieren-
land. Een belangrijke invalshoek voor provinciaal beleid is dan 
ook bij te dragen aan een bovengemeentelijk of regionaal draag-
vlak ten einde een optimale differentiatie in terreinen te berei-
ken. Nader provinciaal beleid moet dan ook ten minste worden 
overwogen in zaken die door gemeenten niet alleen (kunnen) worden 
gerealiseerd, c.q. een regionale aanpak vereisen. Gezien het hoge 
"zelforganiserendvermogen't van Rivierenlarid zal de provinciale 
inspanning op dit terrein meestal beperkt kunnen blijven tot on-
dersteuning. In voorkomende gevallen kan de provincie voor de co-
ördinatie zorgdragen danwel een initiërende bijdrage leveren. 

Wanneer de kwaliteit van de huidige bedrijfsterreinvoorraden 
wordt afzet tegen het economisch ontwikkelingsperspectief van Ri-
vierenland, kan worden geconstateerd dat de kwaliteit van de ter-
reinen goed is en het gemeentelijke beleid over het algemeen vol-
doende op de markt anticipeert. Hoewel recentelijk slagvaardig is 
ingespeeld op de manifeste uitbreidingsbehoefte in de gemeenten 
met een streekplanfunctie (concentratie- en centrumgemeenten) is 
er naar verhouding voor de toekomst nog slechts een beperkte 
vestigings- cq. uitbreidingsmogelijkheid. Met uitzondering van de 
gemeente Tiel is in de overige bedoelde gemeenten de uitgeefbare 
voorraad gering (Culemborg, Zaltbommel en Geldermalsen). 
Aandacht vraagt tenslotte de in het perspectief aangegeven ont-
wikkelingsmogelijkheid van één of twee (grootschalige) distribu- 

20) De Kwaliteit van Bedrijfsterreinen, Midden Gelderland, 
Bureau Economisch Onderzoek, 1988 
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tieterreinen. Zoals reeds opgemerkt worden daarvoor in de pro-
vinciale nota Zicht op Bedrijventerreinen21 ) een tweetal moge-
lijke locaties genoemd: Tiel/Echteld voor een grootschalig (in-
ter)nationaal transport- en distributieknooppunt en de locatie 
Waardenburg ten behoeve van een nationaal/regionaal distributie-
knooppunt. 

Gelet op het regionale belang van hoogwaardige bedrijvigheid en 
de vestigingsmogelijkheden daartoe, is het voor Rivierenland be-
langrijk dat de huidige kwaliteit van de regionale terreinen be-
houden blijft. Hoewel thans niet actueel zal in de toekomst 
steeds critisch moeten worden beoordeeld of een terrein revita-
lisering/upgrading behoeft. 
Kwalitatieve differentiatie in bedrijfsterreinen bezien vanuit de 
context in Rivierenland, betekent in dit verband dat de nog be-
schikbare zichtlocaties op regionale terreinen vooral worden be-
stemd voor hoogwaardige bedrijvigheid en niet voor reguliere be-
drijvigheid, te meer omdat de voorraad terrein voor reguliere 
bedrijvigheid in totaliteit voldoende is. 

Een marktsegment dat eveneens nadere aandacht verdient, is dat 
van de milieuhinderlijke bedrijven. De vestiging van A-inrichtin-
gen is alleen toegestaan in de gemeente Tiel (Kellen). Andere 
gemeenten zijn de afgelopen jaren ertoe overgegaan de vestiging 
van A-inrichtingen niet (meer) toe te staan. De feitelijke be-
hoefte aan nieuw terrein voor milieuhinderlijke bedrijven is 
moeilijk in te schatten. Zij is ook afhankelijk van financiële 
mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsingen (revitalisering, up-
grading). Niettemin is vanuit een algemeen economisch belang en 
ten behoeve van de kwaliteit van de terreinen voor reguliere be-
drijvigheid, het aanhouden van een zekere voorraad terrein voor 
milieuhinderlijke bedrijven gewenst. 
Uit een oogpunt van kwalitatieve differentiatie is provinciaal 
beleid gericht op het veilig stellen van een regionale vesti-
gingsmogelijkheid voor milieuhinderlijke bedrijven wenselijk. 

Conclusies 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat provinciaal beleid ten 
aanzien van kwalitatieve differentiatie in bedrijfsterrein wen-
selijk is. Het gaat daarbij in het algemeen vooral om het reali-
seren van terreinen die door gemeenten alleen, niet of onvoldoen-
de (kunnen) worden gerealiseerd en waarvan het regionaal belang 
groot is. 
Voor de vestiging van hoogwaardige bedrijven in Rivierenland ko- 
men tot op zekere hoogte alle bestaande regionale terreinen in 
aanmerking. Voor de toekomst is het van de belang de huidige 

21) Gedeputeerde Staten van Gelderland, mei 1990 
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1 	kwaliteit daarvan te waarborgen en in het kader van de streek- 
planfunctie van de respectievelijke gemeenten, mogelijkheden te 
bieden voor een passende voorraad uitgeefbaar terrein. 

I 	Ook is provinciaal beleid gewenst ten aanzien van het veilig 
stellen van regionale vestigingsmogelijkheden voor milieuhinder -
lijke bedrijven en voor het realiseren van specifieke terreinen 

I (bv. transport en distributie). Wenselijk is het ten slotte ook 
(in het verlengde daarvan) het provinciale toetsingsbeleid af te 
stemmen op marktsegmenten. 

1  
5.3 	elii 

_____________________ 
Mogkheden van Provinciaal beleid 

1 	De belangrijkste mogelijkheden (instrumenten) van provinciaal be- 
leid bestaan uit een praktische inhoudelijke en coördinerende in-
breng, beperkte financiële middelen en het streekplan als ruimte-
lijk afwegingskader. 
De provinciale mogelijkheden zijn beperkt, maar niet onbelang - 
rijk. 1-let streekplan vormt daarop geen uitzondering. 

I 	In het algemeen is sprake van een veranderde opstelling van de 
ruimtelijke ordening ten aanzien van de economie. 

I 	In tegenstelling tot de jaren zeventig waarin de ruimtelijke or- 
dening vooral randvoorwaardenstellend was, is nu veeleer sprake 
van een voorwaardenscheppende opstelling ten aanzien van de eco-
nomische ontwikkeling. Dat wordt ondermeer geïllustreerd door de 

I 

	

	Vierde Nota ruimtelijke ordening, die om die reden al dikwijls 
als een "economische nota" is getypeerd. 
De vraag is nu in hoeverre het streekplan als instrument voor de 

I ruimtelijke Ordening, ingezet kan worden ter stimulering van de 
economie, in het bijzonder ter realisering van verschillende ty-
pen van bedrijfsterrein op de meest geschikte locaties. 

I 
Belangrijk is het streekplan omdat het daarin verwoorde bedrijfs-
terreinen beleid kan inspelen op activiteiten als bijvoorbeeld 
Nederland Distributieland22).  De regio kan zich zodoende profi-
leren hetgeen bijdraagt aan de wervingskracht en het élan van het 

I gebied. Het streekplan kan zo belangrijk bijdragen aan de 
realisering van hoogwaardige en specifieke bedrijfsterrein-pro-
jecten. 

I 	De mogelijkheden van het streekplan zijn anderzijds beperkt, om- 
dat geen economische onderbouwing is te geven aan een meer ver-
fijnde kwantitatieve ruimtelijke vertaling voor verschillende ca-
tegorieën van bedrijven. Dat hangt samen met de onvoorspelbaar-
heid van de economische ontwikkelingen in samenhang met de ruim-
telijke dynamiek ervan (paragraaf 3.2.2). Een al dan niet actief 

1 	22) Nederland Distributieland is een initiatief van de 
overheid en het bedrijfsleven ter verbetering van 
de concurrentiepositie van Nederland op het gebied 1 	van transport en Distributie. 
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acquisitiebeleid is hierin overigens een niet onbelangrijke fac-
tor. De (toenemende) dynamiek van de economische ontwikkelingen 
die ook tot uiting komt in een toenemend aantal "sub-marktsegmen-
ten" laat zich niet vastleggen in gedetailleerde prognoses van 
toekomstige terreinbehoeften. Dit is temeer het geval omdat in 
steeds mindere mate een koppeling is te leggen tussen de econo-
mische activiteit van een bedrijf en de vestigingsplaatseisen cq. 
het type bedrijfsterrein (paragraaf 3.2.1). Vanuit de economische 
optiek bezien lijkt het daarom het meest wenselijk dat streek-
plannen vooral economische ontwikkelingsrichtingen in hoofdlijnen 
aangeven. Op grond daarvan kan een uitwerking in de regio plaats-
vinden in de vorm van concrete doelgerichte haalbaarheidsstudies. 
De mogelijkheden van het streekplan worden voorts ook beperkt 
door de grote autonomie van de gemeenten met betrekking tot de 
uitgifte van bedrijfsterrein. Het is uiteindelijk de feitelijke 
uitgifte die de kwalitatieve differentiatie bepaalt. 

De mogelijkheden van provinciaal beleid zijn, zoals gezegd, be-
perkt, maar niet onbelangrijk. Dat geldt ook ten aanzien van het 
streekplan. Voor de eerder aangegeven wenselijkheid van provin-
ciaal beleid met betrekking tot kwalitatieve differentiatie in 
bedrijfsterreinen zijn een aantal mogelijkheden van belang. 

In de eerste plaats kan ten behoeve van de coördinerende en sti-
mulerende provinciale rol het streekplan een belangrijke rich-
tinggevende functie vervullen. Het streekplan kan, op hoofdlij-
nen, een sturend en stimulerend kader bieden voor de -vanuit een 
regionale optiek bezien- gewenste kwalitatieve differentiatie. 
Overweging daarbij verdient het aangeven van gewenste typen van 
bedrijfsterrein per deelgebied. 
In de tweede plaats kan de provincie een initiërende rol vervul-
len in de totstandkoming van intergemeentelijk overleg. Gemeen-
telijke samenwerking binnen deelregio's vormt een belangrijke 
voorwaarde voor de nagestreefde differentiatie in bedrijfster-
rein. De totstandkoming van bedrijfsregio's vergroot het draag-
vlak voor kwalitatieve differentiatie in terreinen en leidt ertoe 
dat gemeenten hun plannen met betrekking tot bedrijfsterrein op 
elkaar afstemmen. Gezamenlijk kan op meer marktsegmenten worden 
ingespeeld. Overigens liggen hier ook mogelijkheden voor de 
bestaande regionale actieprogramma's. 
Een derde mogelijkheid is de inzet en het verwerven van financi-
ciële middelen vooral voor de realisering van specifieke en hoog-
waardige terreinen. 
Een vierde mogelijkheid is de bevordering van een gezamenlijke 
projectmatige aanpak van specifieke en hoogwaardige terreinen 
door gemeenten, regionale actieprogramma's, Gelderse Ontwikke-
lingsmaatschappij en Kamers van koophandel en de beoogde bedrij-
ven zelf (publiek/private projecten). 
Een vijfde (bestaande) mogelijkheid is de subsidiëring van haal-
baarheidsonderzoeken met betrekking tot bedrijfsterrein. 
In de zesde plaats kan de provincie bijdragen aan de realisering 
van een adequaat voorraadbewakingssysteem. Een goede voorraad- 
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I 	bewaking is noodzakelijk om tekorten (en overschotten) te voor- 
komen. Zoals in dit onderzoek is gebleken, zegt de totale voor-
raad terrein weinig. Voorraadbewaking naar marktsegment en deel-
regio is daarom van belang. 

Ten slotte kan de provincie bijdragen aan het ontwikkelen van een 
' visie op de toekomstige regionaal-economische ontwikkeling. Het 

kan een regio op het spoor brengen van (nieuwe) marktsegmenten, 
waarop met het voorwaardenscheppend bedrijfsterreiribeleid kan 
worden ingespeeld. 
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1 
	BEDRIJFSTERREIN: Uilecoten, Ainrnerzoden 

Oppervlakte gegevens en prijs 
nettooppervlakte in ha. : 4 
uitgeefbaar in ha. 	: 1 
- w.v. terstond 	: 1 

' 	
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: 1 
min./max. prijs per in2 	: f.54,-/f.54,- 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 0,1 

I 	1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 	1988: 0 
1980: 1 	1983: 0 	1986: 0 	1989: 1 

Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

- vesti- werkza- 

I 
sbi 	omschrijving gingen me pers. 

0,1,4 	Landbouw, Openbaar Nut - - 
2,3 	Industrie * * 
5 	Bouwnijverheid * * 
6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 5 10 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. - - 

I 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 
9 	Overig dienstverlening en Overheid 

- 
- 

- 
- 

0-9 	Totaal 5 20 

I d. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1 
Expliciet uitgesloten activ. : woon- en leefmilieu verstorende activ. 
Zonering 	: nee I Maximale bouwhoogte 	: 10 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 75% 

Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 5 kin, tot A2 
Afstand tot bushalte 	: 500 in. 

1 Afstand tot NS-station : 10 kin. 

Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening : nee I Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid : voldoende 
Wegprofiel : voldoende 

I Staat van onderhoud wegen : goed 
Bewegwijzering naar terrein 
Bewegwijzering op terrein : nvt 
Infobord op terrein : nvt I Groenvoorziening : nvt 

I 	
k. Kwalificatie 

(gedeeltelijk) Zichtiokatie : nee 
Kavelgrootte : keinschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 4 e  generatie 

1 	Categorie van het terrein : III 

[-1  



BEDRIJFSTERREIN: 't Hulster, Buren 

Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 8 
uitgeefbaar in ha. 	: 1 
- w.v. terstond 	: 1 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: - 
min./max. prijs per in2 	: f.55,-/f.55,- 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 0 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 	1988: 0 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 0,3 	1989: 0 

Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- werkza- 
sbi omschrijving gingen me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut - - 
2,3 Industrie 5 105 
5 Bouwnijverheid - - 
6 Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 5 10 
7 Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. - - 
8 Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten - - 
9 Overig dienstverlening en Overheid * * 
0-9 Totaal 10 125 

Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1,2 
Expliciet uitgesloten activ. : - 
Zonering 	: nee 
Maximale bouwhoogte 	: 9 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 75% 

Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 5 km. tot A15 
Afstand tot bushalte 	: 300 in. 
Afstand tot NS-station : 5 kin. 

Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: nee 
Verlaadstatiori schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: voldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 
Staat van onderhoud wegen 	: goed 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 
Infobord op terrein 	: nee 
Groenvoorziening 	: goed 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtiokatie : nee 
Kavelgrootte 	: kleinschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 2de , 3de ,  4ae generatie 
Categorie van het terrein : III 



[1 
	BEDRIJFSTERREIN: Cu 1 eniborg 

Oppervlakte gegevens en prijs 
nettooppervlakte in ha. : 100 
uitgeefbaar in ha. 	: 3 
- w.v. terstond 	: 3 
- w.v. in optie 	: 3 
grootste kavel in ha. 	: 3 
min./max. prijs per m2 	: f.75,-/f.100,- 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 	14 	1981: 	0 	1984: 	0 1987: 	0,4 
1979: 	2 	1982: 0 	1985: 0 1988: 	0 I 1980: 	3 	1983: 	0 	1986: 	0,4 1989: 0 

I c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving gingen 	me pers. 

I 0,1,4 	Landbouw, Openbaar Nut - 	 - 

2,3 	Industrie 50 	1660 
Bouwnijverheid 10 	355 I 6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 50 	1875 

7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 5 	175 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 15 	140 

I 9 	Overig dienstverlening en Overheid - 	 - 

0-9 	Totaal 130 	4210 

Planologische randvoorwaarden I d. 
Toegestane activiteiten 	: 1,2,3 
Expliciet uitgesloten activ. : A-inrichtingen 
Zonering 	: nee I Maximale bouwhoogte 	: 15 m. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 75% 

Ie. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 4 kin. tot A2 
Afstand tot bushalte 	: bushalte op terrein 

1 Afstand tot NS-station : aangrenzend 

f. Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorz lening 	: aangrenzend 

I Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: voldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 

I Staat van onderhoud wegen 	: slecht 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 
Infobord op terrein 	: ja I Groenvoorziening 	: wisselend van goed tot matig 

k. Kwalificatie 

1 	(gedeeltelijk) Zichtiokatie : nee 
Kaveigrootte 	: gemengd / grootschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 4de generatie 

1 	Categorie van het terrein : Ila 

1 



BEDRIJFSTERREIN: IJzendoorn, Echteld 

a. Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 20 
uitgeefbaar in ha. 	: 17 
- w.v. terstond 	: 0 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: - 
min./max. prijs per in2 	: f.50,-/f.50,- 

b. Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 0 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 	1988: 0 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 0 	1989: 0 

c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving 	 gingen 	me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut 
2,3 	Industrie 
5 	Bouwnijverheid 	 - 	- 
6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 	- 	- 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 	- 	- 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 	- 	- 
9 	Overig dienstverlening en Overheid 	- 	- 
0-9 	Totaal 	 - 	- 

d. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1,3 
Expliciet uitgesloten activ. : - 
Zonering 	: nee 
Maximale bouwhoogte 	: 12 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 50% 

e. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 4 km. tot A15 
Afstand tot bushalte 
Afstand tot NS-station : 7 kin. 

f. Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: nee 
Verlaadstation schip op terrein : mogelijkheid aanwezig 
Parkeergelegenheid 	: - 
Wegprofiel 	: - 
Staat van onderhoud wegen 	: - 
Bewegwijzering naar terrein 	: - 
Bewegwijzering op terrein 	: - 
Infobord op terrein 	: - 
Groenvoorziening 	: - 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie : nee 
Kavelgrootte  
Leeftijd van de bebouwing 
Categorie van het terrein : - 



BEDRIJFSTERREIN: De Heuning, Ochten (gemeente Echteld) 

a. Oppervlakte gegevens en prijs 

1 	netto oppervlakte in ha. : 19,5 
uitgeefbaar in ha. 	: 7,5 
- w.v. terstond 	: 0 

1 	- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 
min./max. prijs per ni2  

 Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 1987: 0 

I 1979: 	0 	1982: 	0 	1985: 	0 1988: 	0 
1980: 0 	1983: 	0 	1986: 0 1989: 0 

 Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- werkza- 
sbi 	omschrijving gingen me pers. 

I 0,1,4 	Landbouw, Openbaar Nut - - 
2,3 	Industrie 5 250 

Bouwnijverheid 5 45 I 6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 10 125 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. * * 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten * * 

I 9 	Overig dienstverlening en Overheid - - 
0-9 	Totaal 20 435 

Id. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1,3 
Expliciet uitgesloten activ. : detailhandel 
Zonering 	: nee I Maximale bouwhoogte 	: 10 ni. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 75% 

 Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 3 kin, tot A15 
Afstand tot bushalte 

1 Afstand tot NS-station : 6 kin. 

 Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorz lening 	: nee I Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 
Wegprofiel 

I Staat van onderhoud wegen 
Bewegwijzering naar terrein 
Bewegwijzering op terrein 
Infobord op terrein I Groenvoorziening 

I 	k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie : nee 
Kaveigrootte 
Leeftijd van de bebouwing 

1 Categorie van het terrein : III 



BEDRIJFSTERREIN: Hoge Weide, Geldermalsen 

Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 39 
uitgeefbaar in ha. 	: 6 
- w.v. terstond 	: 6 
- w.v. in optie 	: 6 
grootste kavel in ha. 	: - 
min./max. prijs per in2 	: f.50,-/f.60,- 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 	 1 
1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 2 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 1 	1988: 2 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 1 	1989: 7 

Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 	3 
vesti- werkza- 

sbi omschrijving gingen me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut - - 
2,3 Industrie 5 75 
5 Bouwnijverheid 5 30 
6 Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 10 130 
7 Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. * * 
8 Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten * * 
9 Overig dienstverlening en Overheid * * 
0-9 Totaal 25 330 

Planologische randvoorwaar den 
Toegestane activiteiten 	1,2,3 
Expliciet uitgesloten activ. A-inrichtingen 
Zonering 
	

ja 
Maximale bouwhoogte 	10 in 
Maximale bebouwingsdichtheid 75% 

Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 3 kin. tot A15, 5 km. tot A2 
Afstand tot bushalte : bushalte op terrein 
Afstand tot NS-station : 4 km. 

Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorz lening 	: nee 
Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: voldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 
Staat van onderhoud wegen 	: goed 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 
Infobord op terrein 	: ja 
Groenvoorziening 	: zeer goed 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie : nee 
Kavelgrootte 	: gemengd/kleinschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 2de , 3de ,  4de generatie 
Categorie van het terrein : Ila 



BEDRIJFSTERREIN: De Kampen, Hedel 

 Oppervlakte gegevens en prijs 

1 netto oppervlakte in ha. : 26 
uitgeefbaar in ha. 	: 2 
- w.v. terstond 	: 0 
- w.v. in optie 	: 0 I grootste kavel in ha. 	: 2 
min./max. prijs per ni2 	: f.30,-/f.38,- 

 Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 	0 	1981: 	0 	1984: 	0 1987: 0 
' 1979: 	2 	1982: 0 	1985: 	3 1988: 	9,3 

1980: 	1 	1983: 	0 	1986: 	3 1989: 	0 

 Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 

I sbi omschrijving gingen 	me pers. 

0,1,4 	Landbouw, Openbaar Nut - 
2,3 	Industrie * 	* 

• 5 	Bouwnijverheid * 	* 
• 6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 10 	115 

7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. * 	* 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten * 	* 

I 9 	Overig dienstverlening en Overheid * 	* 
0-9 	Totaal 15 	440 

Id. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1,2,3 
Expliciet uitgesloten activ. : A-inrichtingen en detailhandel 
Zonering 	: nee I Maximale bouwhoogte 	: 10 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 60% 

 Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 2 km. tot A2 
Afstand tot bushalte 	: 500 in. 

1 Afstand tot NS-station : 5 kin. 

 Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: nee I Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: voldoende 

' Wegprofiel 	: voldoende 
Staat van onderhoud wegen 	: goed 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: nee 

I Infobord op terrein 	: ja 
Groenvoorziening 	: zeer goed 

I 	k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtiokatie : nee 
Kaveigrootte : gçmengd/kleinschal ig 
Leeftijd van de bebouwing : 4ue en  5de  generatie 

1 	Categorie van het terrein : Ila met 1-potentie 



BEDRIJFSTERREIN: De Voren, Heerewaarden 

a. Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 5 
uitgeefbaar in ha. 	: 5 
- w.v. terstond 	: 2 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: - 
min./max. prijs per m 2 	: nog niet bekend 

b. Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 0 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 	1988: 0 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 0 	1989: 0 

c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving 	 gingen 	me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut 	 - 	- 
2,3 	Industrie 	 - 	- 
5 	Bouwnijverheid 	 - 	- 
6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 	- 	- 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 	- 	- 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 	- 	- 
9 	Overig dienstverlening en Overheid 	- 	- 
0-9 	Totaal 	 - 	- 

d. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1,2,3,4 
Uitgesloten activiteiten  
Zonering 	: nee 
Maximale bouwhoogte 	: 12 iii. 
Maximale bebouwingsdichtheid 

e. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg 
Afstand tot bushalte 
Afstand tot NS-station 

f. Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorz iening 
Verlaadstation schip op terrein 
Parkeergelegenheid 
Wegprofiel 
Staat van onderhoud wegen 
Bewegwijzering naar terrein 
Bewegwijzering op terrein 
Infobord op terrein 
Groenvoorziening 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie 
Kavelgrootte 
Leeftijd van de bebouwing 
Categorie van het terrein : III 



BEDRIJFSTERREIN: Middelkarnpseweg Gameren, Kerkwijk 

Oppervlakte gegevens en prijs 
nettooppervlakte in ha. : 9 
uitgeefbaar in ha. 	: 5 
- w.v. terstond 	: 5 

-

w.v. in optie 	: 0,5 
grootste kavel in ha. 	: 0,5 
min./max. prijs per in2 	: 29,50 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 0 

I 	1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 	1988: 1,2 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 0 	1989: 0,7 

I c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving 	 gingen 	me pers. 

1 	0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut 	 - 	- 
2,3 	Industrie 	 - 	- 

I 	5 	Bouwnijverheid 	 - 	- 
6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 	- 	- 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 	- 	- 

I 	
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 	- 	- 
9 	Overig dienstverlening en Overheid 	- 	- 
0-9 	Totaal 	 - 	- 

I d. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1,2,3 
Uitgesloten activiteiten 	: A-inrichtingen 

I 	
Zonering 	: nee 
Maximale bouwhoogte 	: 8 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 60% 

Ie. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 4 kin. A2 
Afstand tot bushalte 	: 500 in. 

1 	Afstand tot NS-station : 5 kin. 

f. Overige infrastructuur 

I 	
Goederenspoorvoorziening 	: nee 
Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: voldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 

I 	Staat van onderhoud wegen 	: goed 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 

I 	Infobord op terrein 	: nee 
Groenvoorziening 	: nvt 

k. Kwalificatie 

1 	(gedeeltelijk) Zichtlokatie : nee 
Kaveigrootte 
Leeftijd van de bebouwing : 4de generatie 

1 	Categorie van het terrein : III 



BEDRIJFSTERREIN: Panhuis, Kesteren 

a. Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 31 
uitgeefbaar in ha. 	: 8 
- w.v. terstond 	: 0 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: 2 
min./max. prijs per in 2 	: f.40,-/f.55,- 

b. Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 1,4 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 	1988: 0,8 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 1,2 	1989: 0 

c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving 	 gingen 	me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut 
2,3 	Industrie 	 5 	80 
5 	Bouwnijverheid 	 * 	* 
6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 	* 	* 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 	- 	- 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 	* 	* 
9 	Overig dienstverlening en Overheid 	- 	- 
0-9 	Totaal 	 5 	180 

d. Planologische randvoorwaar den 
Toegestane activiteiten 	1,2,3 
Expliciet uitgesloten activ. A-inrichtingen 
Zonering 	nee 
Maximale bouwhoogte 	12,5 
Maximale bebouwingsdichtheid 

e. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 3 kin, tot A15 
Afstand tot bushalte : bushalte op terrein 
Afstand tot NS-station : aangrenzend 

f. Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: NS-station aangrenzend 
Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: onvoldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 
Staat van onderhoud wegen 	: slecht 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 
Infobord op terrein 	: ja 
Groenvoorziening 	: matig onderhouden 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie : nee 
Kavelgrootte 	: gçnengd/pootschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 2(le en  3ae  generatie, deels 4de  
Categorie van het terrein : III 



[1 
	BEDRIJFSTERREIN: Kerkewaard, Haaften (gemeente Neerijnen) 

Oppervlakte gegevens en prijs 

I 	netto oppervlakte in ha. : 13 
uitgeefbaar in ha. 	: 13 
- w.v. terstond 	: 0 

' 	

- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: 13 
min./max. prijs per in2 	: - 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 1987: 0 
1979: 	0 	1982: 0 	1985: 0 1988: 0 I 1980: 0 	1983: 0 	1986: 0 1989: 0 

I c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving gingen 	me pers. 

I 0,1,4 	Landbouw, Openbaar Nut - 	 - 

2,3 	Industrie - 	 - 

Bouwnijverheid - 	 - I 6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven - 	 - 

7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. - 	 - 

8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten - 	 - 

I 9 	Overig dienstverlening en Overheid - 	 - 

0-9 	Totaal - 	 - 

Planologische randvoorwaarden I d. 
Toegestane activiteiten 	: 1,2,3 
Expliciet uitgesloten activ. : - 
Zonering 	: nee 

I Maximale bouwhoogte 	: 10 m. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 70% 

Ie. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 4 kin. tot A15, 2 kin. tot A2 
Afstand tot bushalte 

1 Afstand tot NS-station : 3 kin. 

f. Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: nee 

I Verlaadstation schip op terrein : mogelijkheid aanwezig 
Parkeergelegenheid 	: - 
Wegprofiel 	: - 

' Staat van onderhoud wegen 	: - 
Bewegwijzering naar terrein 	: - 
Bewegwijzering op terrein 	: - 

Infobord op terrein 	: - I Groenvoorziening 	: - 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtiokatie : nee 
Kaveigrootte  
Leeftijd van de bebouwing 
Categorie van het terrein 

1 



BEDRIJFSTERREIN: Waardenburg, Neerijnen 

a. Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 33 
uitgeefbaar in ha. 	: 24 
- w.v. terstond 	: 1 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: 15 
min./max. prijs per in2 	: - 

b. Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 1 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 	1988: 1 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 3 	1989: 0 

c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving 	 gingen 	me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut 
2,3 	Industrie 	 5 	75 
5 	Bouwnijverheid 	 - 	- 
6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 	5 	55 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 	* 	* 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 	- 	- 
9 	Overig dienstverlening en Overheid 	- 	- 
0-9 	Totaal 	 10 	150 

d. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten : 3 
Expliciet uitgesloten activ. : - 
Zonering 	: ja 
Maximale bouwhoogte 	: 9 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 60% 

e. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 500 in. tot A2 
Afstand tot bushalte 	: 1 kin. 
Afstand tot NS-station : 5 kin. 

f. Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: nee 
Verlaadstation schip op terrein : mogelijkheid aanwezig 
Parkeergelegenheid 	: onvoldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 
Staat van onderhoud wegen 	: redelijk 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 
Infobord op terrein 	: nee 
Groenvoorziening 	: matig onderhouden 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie : ja 
Kavelgrootte 	: gemengd/kleinschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 41e generatie 
Categorie van het terrein : III, met Il-potentie 



BEDRIJFSTERREIN: Kellen, Tiel 

Oppervlakte gegevens en prijs 
nettooppervlakte in ha. : 119 
uitgeefbaar in ha. 	: 50 
- w.v. terstond 	: 24 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: 10 
min./max. prijs per in2 	: f.55,-/f.65,- 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 	5 	1981: 	1 	1984: 	0 1987: 4 

I 	1979: 8 	1982: 2 	1985: 2 1988: 10 
1980: 	3 	1983: 	0 	1986: 	4 1989: 	6 

I c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- werkza- 
sbi 	omschrijving gingen me pers. 

I 	0,1,4 	Landbouw, Openbaar Nut - - 
2,3 	Industrie 15 900 
5 	Bouwnijverheid 5 195 I 	6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 40 690 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 10 210 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten * * 
9 	Overig dienstverlening en Overheid I 5 30 
0-9 	Totaal 75 2035 

I d. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten 	: 1,3 
Uitgesloten activiteiten  
Zonering 	: A-inrichtingen / overig 
Maximale bouwhoogte 	: 20 in. I 
Maximale bebouwingsdichtheid : 60% 

1 	e. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 100 in. tot A15 
Afstand tot bushalte 	: bushalte op terrein 

1 	Afstand tot NS-station : 3 kin. 

f. Overige infrastructuur 
in Goederenspoorvoorz iening 	: stamlijn 

Verlaadstation schip op terrein : ja I Parkeergelegenheid 	: voldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 
Staat van onderhoud wegen 	: goed I Bewegwijzering naar terrein 	: geen bord bij afslag op de snelweg 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 
Infobord op terrein 	: ja I 	Groenvoorziening 	: goed 

i
k. Kwalificatie 

(gedeeltelijk) Zichtlokatie : ja 
Kaveigrootte 	: gemengd/grootschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 4de generatie 

1 	Categorie van het terrein : Ila 



BEDRIJFSTERREIN: Latenstein, Tiel 

Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 13 
uitgeefbaar in ha. 	: 1,3 
- w.v. terstond 	: 1,3 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: 1,3 
min./max. prijs per m 2 	: f.55,-/f.55,- 

Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 0 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 0 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 1 	1988: 0 
1980: 0 	1983: 0 	1986: 0 	1989: 0,3 

Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- werkza- 
sbi omschrijving gingen me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut - - 
2,3 Industrie 10 220 
5 Bouwnijverheid 5 110 
6 Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 15 125 
7 Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. * * 
8 Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten * * 
9 Overig dienstverlening en Overheid 5 170 
0-9 Totaal 40 650 

Planologische randvoorwaar den 
Toegestane activiteiten 	1,2,3,4 
Expliciet uitgesloten activ. milieubelastende bedrijven 
Zonering 	nee 
Maximale bouwhoogte 	12 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid 60% 

Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 250 in. tot AlS 
Afstand tot bushalte 
Afstand tot NS-station : 2 kin. 

Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorz lening 	: nee 
Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 
Wegprofiel 
Staat van onderhoud wegen 
Bewegwijzering naar terrein 
Bewegwijzering op terrein 
Infobord op terrein 
Groenvoorziening 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie : ja 
Kavelgrootte 
Leeftijd van de bebouwing 
Categorie van het terrein : III 



1 
BEDRIJFSTERREIN: Westrooyen, Tiel 

 Oppervlakte gegevens en prijs 

I netto oppervlakte in ha. : 6 
uitgeefbaar in ha. 	: 2,8 
- w.v. terstond 	: 0,8 
- w.v. in optie 	: 0 I grootste kavel in ha. 	: - 
min./max. prijs per in2 	: f.120,-/f.160,- 

 Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 	0 	1981: 0 	1984: 	0 1987: 	0,6 
1979: 0 	1982: 0 	1985: 0 1988: 	0.3 I 1980: 	0 	1983: 	0 	1986: 	0 1989: 	0,2 

I c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- 	werkza- 
sbi 	omschrijving gingen 	me pers. 

I 0,1,4 	Landbouw, Openbaar Nut - 	- 
2,3 	Industrie * 	* 
5 	Bouwnijverheid - 	- I 6 	Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 5 	260 
7 	Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. * 	* 
8 	Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 5 	55 

I 9 	Overig dienstverlening en Overheid 5 	250 
0-9 	Totaal 15 	595 

Planologische randvoorwaarden I d. 
Toegestane activiteiten 	: 2,3 
Expliciet uitgesloten activ. : - 
Zonering 	: nee I Maximale bouwhoogte 	: 20 in. 
Maximale bebouwingsdichtheid : 60% 

I e. Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 300 in. tot AlS 
Afstand tot bushalte 

1 Afstand tot NS-station : 2 kin. 

f. Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: nee 

I Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: voldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 

I Staat van onderhoud wegen 	: goed 
Bewegwijzering naar terrein 	: ja 
Bewegwijzering op terrein 	: nee 
Infobord op terrein 	: nee I Groenvoorziening 	: goed 

k. Kwalificatie 

1 	(gedeeltelijk) Zichtlokatie : ja 
Kaveigrootte 	: gemengd 
Leeftijd van de bebouwing : 4de generatie 

1 	Categorie van het terrein : III 

1 



BEDRIJFSTERREIN: Oost + Koxkampen, Zaltbommel 

a. Oppervlakte gegevens en prijs 
netto oppervlakte in ha. : 77 
uitgeefbaar in ha. 	: 12 
- w.v. terstond 	: 0 
- w.v. in optie 	: 0 
grootste kavel in ha. 	: - 
min./max. prijs per in2 	: nog niet bekend 

b. Uitgifte afgelopen jaren in ha. 

1978: 1 	1981: 0 	1984: 0 	1987: 1,5 
1979: 7 	1982: 0 	1985: 1 	1988: 0,3 
1980: 1 	1983: 1 	1986: 2,1 	1989: 12 

c. Gevestigde bedrijvigheid per sektor 1 mei 1989 (afgerond op 5) 

vesti- werkza- 
sbi omschrijving gingen me pers. 

0,1,4 Landbouw, Openbaar Nut * * 
2,3 Industrie 15 535 
5 Bouwnijverheid 5 85 
6 Handel, Horeca, Reparatie bedrijven 30 740 
7 Transport, Vervoer- en Communicatie bedr. 5 95 
8 Bank- en Verzekeringswezen, Zak.diensten 5 45 
9 Overig dienstverlening en Overheid 5 15 
0-9 Totaal 65 1515 

d. Planologische randvoorwaarden 
Toegestane activiteiten : nog niet bekend 
Uitgesloten activiteiten : nog niet bekend 
Zonering : nog niet bekend 
Maximale bouwhoogte : nog niet bekend 
Maximale bebouwingsdichtheid : nog niet bekend 

Bereikbaarheidsprofiel 
Afstand tot de snelweg : 500 in. tot A2 
Afstand tot bushalte : bushalte op terrein 
Afstand tot NS-station : station aangrenzend 

Overige infrastructuur 
Goederenspoorvoorziening 	: nee 
Verlaadstation schip op terrein : nee 
Parkeergelegenheid 	: voldoende 
Wegprofiel 	: voldoende 
Staat van onderhoud wegen 	: goed 
Bewegwijzering naar terrein 	: geen bord bij afslag op de snelweg 
Bewegwijzering op terrein 	: ja 
Infobord op terrein 	: ja 
Groenvoorziening 	: goed 

k. Kwalificatie 
(gedeeltelijk) Zichtlokatie : ja 
Kaveigrootte 	: gemengd/grootschalig 
Leeftijd van de bebouwing : 4 generatie 
Categorie van het terrein : Ila 




