
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ONDERZOEKSMEMORANDUM 

Invloed van de aanhoudende conjuncturele zwakte op de langetermijnprognose van de 

uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen 

Inleiding  

In het Convenant Bedrijventerreinen 

2010-2020 zijn het Rijk, de provincies en 

de gemeenten (VNG) overeengekomen 

dat zij bij de planning van bedrijventer-

reinen zullen uitgaan van het langeter-

mijnscenario Transatlantic Market (TM) 

uit 2006. Langetermijnscenario zijn con-

junctuurneutraal, dat wil zeggen er wordt 

geabstraheerd van conjunctuurbewe-

gingen. Uit het historische verloop van de 

jaarlijkse uitgifte (de pendant van de 

langetermijntrend) blijkt dat de vraag 

naar bedrijventerreinen zeer conjunc-

tuurgevoelig is. Op korte- en middel lange 

termijn kan de feitelijke uitgifte dus sterk 

afwijken van de geprognosticeerde lange-

termijntrend. Sinds de tweede helft van 

2008 balanceert de Nederlandse econo-

mie tussen laagconjunctuur, recessie en aarzelend herstel. Hoewel het herstel sinds 2014 een meer duurzamer 

karakter lijkt te hebben, zijn de economische groeiverwachtingen voor de middellangetermijn (2015 t/m 2018) 

toch nog bescheiden. Als dit bewaarheid wordt betekent dat een aaneengesloten periode van 10 jaar met een 

zwakke/matige conjunctuur (2009-2018). In de RPB’s loopt de tijdhorizon tot 2025. De vraag rijst in hoeverre 

het onverkorte TM-scenario voor de resterende periode nog een valide uitgangspunt vormt de planning. 

 

Feitelijke uitgifte 2006-2014 en de verwachte kortetermijnontwikkeling 2015-2018 

Uit de grafiek op de volgende pagina valt af te lezen dat in de oorspronkelijke prognose uit 20061 de verwach-

ting was dat de trendmatige Gelderse uitbreidingsvraag in periode 2006-2014 990 ha. zou belopen (het punt op 

de prognoselijn in 2014 is de som van de jaarlijkse vraagberekening 2006 t/m 2014). In de eerste drie jaren 

verliep de uitgifte nog vrijwel conform prognose, vanaf 2009 is de werkelijke uitgifte echter onder invloed van 

de conjunctuur sterk ingezakt waardoor de werkelijke uitgifte in de periode 2006-2014 uitkwam op ‘slechts’ 

690 ha. Echter, bij een realistisch toekomstscenario zal na verloop van tijd de gemiddelde uitgifte over de gehe-

le conjunctuurcyclus weer aansluiten bij het langetermijnbeeld (i.c. TM). De gedachte daarachter is dat de inge-

                                                      
1 Gelderland in vier bedrijven, vier toekomstscenario's over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen 2006-2040, Bu-

reau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland, 2006 

 1. Het verband tussen werkgelegenheidsgroei (X 1.000 banen) en de 

uitgifte van bedrijventerreinen (in ha) in Gelderland 

Bron: PWE Gelderland en IBIS Gelderland  
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zakte vraag tijdens de periode van laagconjunctuur weer wordt uitgemiddeld in een daaropvolgende periode 

van hoogconjunctuur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de komende vier jaar wordt verwacht dat de Nederlandse economie in wat rustiger vaarwater komt maar 

dat de economische groei nog traag zal verlopen. Tegen die achtergrond is voor de jaren 2015-2018 een gemid-

delde Gelderse economische groei geraamd van 1,1 % per jaar. Dit ligt ver onder het langjarig gemiddelde van 

2- à 2 ½ %. Gevreesd moet worden dat de banengroei dan ook niet verder komt dan een bescheiden toename 

van 0,6 % per jaar2. Hiervoor is gebleken hoe sterk het verband is tussen werkgelegenheidsgroei en de vraag 

naar bedrijventerreinen. In het verlengde daarvan moet verwacht worden dat de geraamde trage banengroei 

de komende jaren slechts een beperkte uitgifte van bedrijventerreinen zal genereren. Gemiddeld over de peri-

ode 2015-2018 zal de vraag volgens ons prognosemodel vermoedelijk niet hoger worden dan 50 ha. per jaar. In 

de geactualiseerde vraagprognose die aan de RPB’s ten grondslag ligt3 wordt ervan uitgegaan dat de verschillen 

tussen prognose en werkelijke uitgifte in de reeds verstreken prognosejaren weer worden ingelopen in de nog 

resterende looptijd. M.a.w. er wordt aangenomen dat de achtergebleven vraag uit de periode 2009-2014 er-

gens in de periode 2015-2025 weer wordt ingehaald. Uit de zojuist weergegeven kortetermijnverwachting 

2015-2018 blijkt echter dat er van enige inhaalvraag en convergentie tussen langetermijnprognose en feitelijke 

uitgifte, voorlopig nog geen sprake is.  

 

Voorwaardelijke uitgifte waarbij realisatie van het TM-scenario in het verschiet ligt 

Als de premisse over de compenserende uitgifte nog opgeld wil doen binnen de tijdshorizon van de RPB’s, dan 

moet – gegeven de zojuist weergegeven verwachtingen voor 2015-2018 - de compensatie plaatvinden in de 

periode 2019-2025. Volgens de oorspronkelijke prognose zou de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen in 

                                                      
2 Provinciale Economische Verkenning 2013-2018, Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland, oktober 2013 
3 Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland:  

http://www.gelderse-economie.nl/Onderzoekmemorandum_vraag-aanbodconfrontatie_bedrijventerreinen_april_2013.pdf 

2. Gecumuleerde uitbreidingsvraag Gelderland, netto ha. 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland, 2006 
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de totale periode 2006-2025 1.286 ha. bedragen. In de periode 2006-2014 is de feitelijke uitgifte 694 ha ge-

weest, gegeven de economische vooruitzichten 2015-2018 wordt de totale uitgifte voor die jaren becijferd op 

204 ha. (51 ha. per jaar). Resteert 388 ha. voor de jaren 2019-2025, of wel een gemiddelde uitgifte van 55 ha. 

per jaar.  

 

 
  

 

Dit overzicht laat zien dat de oorspronkelijke langetermijntrend voor de periode 2015-2018 vrijwel gelijk is 

aan de conjunctuur bepaalde kortetermijnraming. In het TM-scenario wordt de structurele banengroei na 2020 

licht negatief (een jaarlijkse daling van ongeveer 0,2%). Als gevolg daarvan zakt de geraamde uitbreidingsbe-

hoefte naar ongeveer nul in 2025 en wordt daarna negatief (er komt op de bestaande terreinen ruimte vrij die 

niet meer wordt opgevuld). De vraag is of deze structurele trend de komende 10 jaar volgens het oorspronke-

lijke TM-groeipad manifest wordt, of dat de afnemende ontwikkeling wordt gestuit/vertraagd omdat er inhaal-

effecten optreden waardoor het becijferde totale ruimtebeslag in 2025 alsnog gehaald wordt. Deze laatste 

mogelijkheid is consistent met de uitgangspunten van het scenariodenken. Daarin is namelijk de omvang van 

het Gelderse economische activiteitenniveau in 2025 geraamd en de daarmee samenhangende ruimtevraag 

van de bedrijven en instellingen. Dit niveau wordt bepaald door de potentiële groei in een conjunctuurneutrale 

situatie. De potentiële groei is afhankelijk van de regionale productiestructuur, de technologie, de wereldhan-

del, de beschikbare productiefactoren en de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven. Alle toekomst-

projecties over deze factoren zijn scenariospecifiek, i.c. het TM-scenario. De potentiële groei geeft aldus de 

structurele, trendmatige groeimogelijkheid weer van de Gelderse economie op lange termijn. De werkelijke 

ontwikkeling van jaar op jaar verloopt natuurlijk niet trendmatig en conjunctuurneutraal maar vertoont sterke 

fluctuaties waardoor de huidige situatie afwijkt van het oorspronkelijke groeipad. Vergelijking van het huidige 

activiteitenniveau met het potentiële niveau in 2025 geeft aan hoeveel structurele groei er nog in het verschiet 

ligt. Afwijken van deze scenariofilosofie (d.w.z. aannemen dat de potentiële groei nooit meer geeffectueerd 

wordt) is in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het evident is dat de scenario uitgangspunten achterhaald 

zijn of wanneer het benodigde groeipad om op het vooruitberekende eindniveau uit te komen absurde vormen 

aanneemt. Intussen lijkt het een noch het ander aan de orde. Enerzijds zijn er geen aanwijzingen dat de alge-

mene uitgangspunten van het TM-scenario achterhaald zijn (afnemende bevolkings- en banengroei, toene-

mende transatlantische samenwerking USA-EU, individualiseringstendenzen, terugtredende overheid e.d). 

Anderzijds lijkt de hiervoor becijferde jaarlijkse uitbreidingsvraag van 51 tot 55 ha. in het licht van de historie 

niet onmogelijk. Zelfs in de conjunctureel zeer zware periode 2009-2014 bedroeg de gemiddelde uitgifte in 

Gelderland nog 52 ha. per jaar.  
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3. Jaarlijkse uitgifte bedrijventerreinen in netto ha.2006-2014 en de geraamde uitbreidingsvraag 2006-2040 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
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De kortetermijnvooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn recentelijk door het CPB4 positief beoor-

deeld. De economische groei trekt in 2015 aan tot 1,7 % en volgend jaar tot 1,8 %. De daling van de euro ten 

opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is 

sprake van een gestaag herstel, dat vanaf 2015 ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen. De 

banengroei in 2015 en 2016 wordt geraamd op 1,1 % per jaar. 

 

Op basis van diepgaande analyses van de financiële markten, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de productivi-

teit, de consumptie en de situatie in Europa heeft het CPB onlangs drie mogelijke herstelscenario’s gepresen-

teerd over de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het komende decennium5. Daarin komt het CPB 

tot de conclusie dat de recessie van de afgelopen jaren de veerkracht van de Nederlandse economie niet heeft 

aangetast. Binnen tien jaar kan de Nederlandse economie terugkeren naar de groei van voor de crisis. De 

werkgelegenheid kan groeien en ook de werkloosheid kan zich herstellen tot haar evenwichtsniveau. De Ne-

derlandse banengroei varieert in de herstelscenario’s in de periode 2016-2023 van gemiddeld 

¼ % per jaar tot ¾ % per jaar. Wanneer de Gelderse banengroei zich de komende tien jaar ook binnen deze 

bandbreedte beweegt, dan lijkt het eindniveau 2025 van het TM-scenario nog steeds opportuun.  

 

Eerder al (mei 2012) had het CPB de actualiteit van de vier langetermijnscenario's in mei 2012 opnieuw beoor-

deeld en geconcludeerd dat er geen redenen zijn om deze te herzien: BBP, arbeidsproductiviteit en arbeids-

aanbod vallen nog duidelijk binnen de bandbreedtes van de scenario’s 6. De huidige crisis is niet fundamenteel 

anders of erger is dan voorgaande crises zoals die in de jaren dertig van de vorige eeuw. Technologische ont-

wikkeling en productiviteitsverbetering zijn de basis voor economische groei. Ook de huidige crisis zal de tech-

nologische ontwikkeling niet tot stilstand brengen. Het valt dan ook te verwachten dat de huidige economische 

stagnatie niet maatgevend is voor de komende dertig jaar·. Hieruit mag geconcludeerd worden dat ook de Gel-

derse langetermijnprognose bedrijventerreinen nog steeds actueel zijn. Wel worden de Gelderse vraagramin-

gen periodiek geactualiseerd voor het tijdsaspect. Dit houdt in dat het verschil tussen de feitelijke uitgifte in de 

reeds verstreken prognosejaren en de geraamde uitgifte voor dezelfde jaren wordt verdisconteerd in de nog 

resterende prognoseperiode 2013-2025. De totale uitgifte tot 2025 wordt daardoor weer gelijk aan uitkomst 

van de oorspronkelijke berekeningen uit 2006.  

 

                                                      
4 Centraal Economisch Plan 2015, CPB maart 2015 

5 Roads to Recovery, CPB-boek, juni 2014 
6 Actualiteit WLO-scenario’s,CPB-notitie mei 2012 
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4. Jaarlijkse uitgifte bedrijventerreinen 1980-2014 (IBIS), kortetermijnraming 2015-2018 en de benodigde 

vraag 2019-2025 om het TM-scenario te realiseren in 2025, netto ha. 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
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De scenario’s van het CPB worden om de 7 à 10 jaar herzien en dus komt de houdbaarheidsdatum toch in zicht. 

Het ministerie van IenM heeft in dat verband aan het PBL en het CPB gevraagd om een nieuwe scenariostudie 

voor te bereiden. Dit heeft intussen geleid tot een voorstudie van het PBL (Horizonscan WLO, 2013). Het is 

echter nog niet duidelijk of er ook weer een gedetailleerde kwantitatieve uitwerking komt met een doorverta-

ling naar de ruimtevraag van het bedrijfsleven. Mocht dat wel het geval worden dan zijn de resultaten daarvan 

echter niet voor 2016 te verwachten. 

 

De balans per WGR-regio 

 

Na 2008 is de uitgifte van bedrijventerreinen onder invloed van de laagconjunctuur in alle regio’s dramatisch 

gedaald, alleen op de Noord-Veluwe bleef de uitgifte op peil. De totale Gelderse uitgifte in 2013 was zelfs een 

absoluut dieptepunt sinds 1980. Niettemin ligt de jaarlijkse uitgifte die nodig is om in 2025 op het TM-scenario 

uit te komen, in vijf van de zes regio’s om en nabij - of zelfs substantieel onder - het niveau van de moeilijke 

periode 2009-2014. Daaraan mag de verwachting worden ontleend dat het TM-scenario voor deze regio’s nog 

steeds een redelijk uitgangspunt is voor de planning op lange termijn. Alleen voor de Stadsregio ligt de voor-

waardelijke vraag ver boven de uitgifte van de recente jaren. De vraag is echter of daarmee de voorwaardelijke 

vraag als onrealistisch moet worden bestempeld of dat de vraag in de referentieperiode 2009-2014 extreem 

laag is geweest. Een vergelijking met de uitgifte in de andere regio’s pleit voor dat laatste.  

 
 

Gelderse regio’s 

exclusief niet-Gelder-

se gemeenten 

Gemiddelde jaarlijkse uitgifte (netto ha.) 

2006-2025 

TM-scenario 

2006-2008 IBIS 

hoogconjunctuur 

2009-2014 IBIS 

laagconjunctuur 

2015-2025 

benodigd voor TM 

Stedendriehoek 7 14 8 5 

Achterhoek 10 27 7 6 

Stadsregio 18 35 8 19 

Rivierenland 15 31 13 11 

Regio Food Valley 9 16 11 7 

Noord-Veluwe 5 5 5 6 

Gelderland 64 128 52 54 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Jaarlijkse uitgifte bedrijventerreinen 1988-2014 (IBIS), de benodigde jaarlijkse uitbreidingsvraag 2015-2025 om het 

TM-scenario te realiseren in 2025 en de gemiddelde jaarlijkse uitgifte in de referentieperiode 2009-2014 (         ) 
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Vervangingsvraag 

 

In het verleden is het in Gelderland sporadisch voorgekomen dat van een bedrijventerrein (of een deel daar-

van) de bestemming werd gewijzigd. Dit verschijnsel staat bekend als onttrekking. Meestal ging het om oudere, 

tamelijk kleine bedrijventerreinen in de bebouwde kom, die geschikt zijn voor woningbouw. De logische conse-

quentie daarvan is dat elders het verlies aan bedrijventerrein moet worden gecompenseerd. Het effect van de 

vervangingsvraag is per saldo neutraal. Enerzijds wordt bedrijventerrein aan de voorraad onttrokken, ander-

zijds wordt een zelfde hoeveelheid nieuw terrein elders uitgelegd.  

De omvang van de toekomstige vervangingsvraag laat zich niet – zoals de uitbreidingsvraag – modelmatig ra-

men. De vervangingsvraag is niet gebaseerd op wetmatige principes maar is het resultaat van de landschappe-

lijke en stedenbouwkundige visie van gemeenten en de financiële armslag om de wensen uit te voeren. In de 

RPB’s hebben de regio’s een raming opgenomen van de toekomstige vervangingsvraag. Bij de vraag/aanbod 

confrontatie in de RPB’s wordt ervan uitgegaan dat deze vervangingsvraag geleidelijk manifest wordt in de 

periode 2013-2025. Door de zes WGR-regio’s is in totaal 306 ha. opgevoerd (stand volgens vigerende RPB’s per 

april 2013). Recht evenredig verdeeld over de periode 2013-2025 komt neer op een gemiddelde jaarlijkse ver-

vangingsvraag in Gelderland van bijna 24 ha. Voor de periode na 2025 zijn nog geen plannen of voornemens 

gemaakt. 

 

Voor het eerst in de lange provinciale planningsgeschiedenis is in de Structuurvisie Bedrijventerreinen (2010) 

de vraag naar bedrijventerreinen onderscheiden naar de drie ontstaanscategoriën uitbreidingsvraag, vervan-

gingsvraag en beleidsambities. Ruimtevraag als gevolg van beleidsambities en vervangingsvraag hebben bij de 

uitgifte van bedrijventerreinen in het verleden slechts een bescheiden rol vervuld. Naar schatting was meer 

dan 90% van de historische uitgifte het gevolg van uitbreidingsvraag. In het verleden werd in de planning van 

de gemeenten, de regio’s en de provincie dan ook geen rekening gehouden met deze vraagcategoriën. Progno-

ses over de uitbreidingsvraag waren het kompas waarop gekoerst werd. Afgezet tegen het verleden is de thans 

in de RPB’s opgevoerde vervangingsvraag 2013-2025 aan de hoge kant en kunnen bij het realiteitsgehalte 

vraagtekens worden geplaatst. Zoals gezegd leert de historie dat transformatie in de praktijk maar mondjes-

maat gerealiseerd wordt. Daar komen in het huidige tijdsgewricht nog de bescheiden economische voor-

uitzichten bij, het feit dat de woningmarkt in grote delen van Gelderland nog op slot zit en dat de financiële 

ruimte voor overheidsinvesteringen sterk onder druk staat.  

 

Beleidsambities en beleidsopgaven 

 

Naast de twee vraagcomponenten uitbreiding en vervanging, zijn ook de beleidsambities van de overheid een 

bepalende factor. De creatie van nieuw terrein is slechts één manier om de ruimte behoefte te accommoderen. 

Door gebruik te maken van restruimtes op bestaande terreinen en herverkaveling kan ook ‘nieuw’ aanbod 

worden geschapen waardoor de behoefte aan nieuw terrein afneemt. Er zijn mogelijkheden om de behoefte 

van het bedrijfsleven aan ruimte te realiseren op minder ha. Daarbij wordt de ruimtevraag in m2 bedrijfsruimte 

volledig geaccommodeerd, maar door bijvoorbeeld in meerdere lagen te bouwen kan dit op een kleiner grond-

stuk worden gerealiseerd. Beleidsambities kunnen echter ook leiden tot een groter ruimtebeslag. Een land-

schappelijk goed ingepast bedrijvenpark met veel aandacht voor architectuur en openbaar groen zal meer 

ruimte vragen dan een dicht opeengepakte verzameling ‘grijze dozen’. Ook kunnen concepten als bijvoorbeeld 

Food Valley leiden tot een verhoogde vraag naar bedrijventerreinen in de regio. Hetzelfde geldt voor de be-

leidsopgaven als bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier.  

 

In de praktijk van de RPB’s hebben de regio’s uitsluitend vraagverhogende beleidsambities opgenomen, zoals 

Food, logistiek en agro-business. Ruimtebesparende maatregelen op gemeentelijk- en regionaalniveau zijn nog 



7 
 

 

nauwelijks geïmplementeerd. In de vraag/aanbod-confrontaties wordt ervan uitgegaan dat deze beleidsgeïniti-

eerde ruimeclaims geleidelijk manifest worden in de periode 2013-2025. Door de zes WGR-regio’s is in totali-

teit voor 214 ha. aan beleidsambities opgevoerd. (stand volgens vigerende RPB’s per april 2013). Recht evenre-

dig verdeeld over de periode 2013-2025 komt neer op een gemiddelde jaarlijkse claim in Gelderland van ruim 

16 ha. Voor de periode na 2025 zijn nog geen plannen of voornemens gemaakt.  

 

Ten aanzien van de beleidsgeïnitieerde vraag kan worden opgemerkt dat een deel daarvan al is opgenomen in 

het TM-scenario. Het nogmaals opvoeren van deze ruimtevraag kan dus leiden tot dubbeltellingen. Daarnaast 

geldt ook voor deze vraagcomponent dat de huidige conjunctuur mogelijk een remmende invloed heeft op de 

realisatiekansen en het veronderstelde tijdpad. Ook voor deze vraagcomponent geldt dat de omvang van de 

claim ten opzichte van het verleden hoog is.  

 

 

maart 2015 

Menno Walsweer 

Bureau Economisch Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 


