
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ONDERZOEKMEMORANDUM 
vraag /aanbodconfrontatie bedrijventerreinen mei 2010 

Inleiding 

Om te kunnen beoordelen of het aanbod van bedrijventerreinen in een redelijke verhouding staat tot de toekom-

stige vraag naar bedrijventerreinen, stelt de Provincie Gelderland periodiek een vraag/aanbod-confrontatie op. 

Deze confrontaties zijn een momentopnames en moeten dus regelmatig worden geactualiseerd. De dynamiek op 

de bedrijventerreinenmarkt is groot. Bestaande terreinen worden uitgegeven, nieuwe terreinen worden aan de 

voorraad toegevoegd, de status van bestaande plannen evalueert en er wordt nagedacht over nieuwe plannen. 

De laatste confrontatie is intussen al weer een jaar oud
1
 en het is tijd voor een actualisatie. Daarbij is uitgegaan 

van de meest recente aanbodgegevens. Bij de vraagprognose is rekening gehouden met de feitelijke uitgifte in de 

reeds verstreken prognoseperiode. Het verschil tussen de feitelijke uitgifte en de prognose is verdisconteerd in de 

nog resterende prognoseperiode. 

 

De vraag naar bedrijventerreinen 
 

Determinanten van de vraag 

De belangrijkste vraagimpuls naar bedrijventerreinen gaat uit van de uitbreidingsbehoefte. Hieronder wordt ver-

staan de terreinuitbreiding die nodig is: 

- omdat bedrijven op het bedrijventerrein expanderen en uit hun jasje groeien; 

- door de trek van solitair gevestigde bedrijven naar een bedrijventerrein; 

- voor de opvang van inter-gemeentelijke bedrijfsmigratie; 

- door veranderingen in het ruimtegebruik per  arbeidsplaats.  

De uitbreidingsvraag is het meest substantiële deel van de vraag naar bedrijventerreinen. In het verleden bestond 

de totale vraag voor meer dan 90% uit uitbreidingsvraag. De tweede vraagimpuls bestaat uit de zogenaamde 

vervangingsbehoefte. Soms wordt een bedrijventerrein aan de voorraad onttrokken (transformatie naar woon-

bestemming of natuur). De verloren ruimte moet vervolgens elders gecompenseerd worden. Ten slotte spelen de 

beleidsambities van de overheid een rol. Dit kan leiden tot een verlaging van het benodigde oppervlakte door 

bijvoorbeeld intensiveringmaatregelen. Maar ook een toename van de ruimtevraag kan het gevolg zijn door bij-

voorbeeld beleidsopgaven als Ruimte voor de Rivier. De totale vraag naar bedrijventerreinen kan worden bepaald 

op basis van de zojuist genoemde drie componenten: 
 

         uitbreidingsvraag 

+       vervangingsvraag  

+/-     beleidsopgave c.q. ambitie 

           

          totale vraag 

 

Uitbreidingsvraag 

De tijdspanne die nodig is voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen bedraagt gemiddeld zeven jaar, gere-

kend vanaf het eerste idee tot aan de feitelijke realisering. Om verantwoord te kunnen plannen is het dus nodig 

om een idee te hebben over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen op middellange- en langetermijn. Dit 

inzicht kan worden ontleend aan geavanceerde prognosemodellen en scenariostudies. Periodiek vervaardigt het 

CPB langetermijnscenario’s voor Nederland die vervolgens door de Provincie Gelderland nader worden geregio-

naliseerd
2
. De nieuwste generatie langetermijnscenario’s bevat een range van vier sterk uiteenlopende toekomst-

beelden. In het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten (VNG) 

overeengekomen dat zij bij de planning van bedrijventerreinen zullen uitgaan van het scenario Transatlantic Mar-

                                                      
1
 juni 2009, Onderzoekappendix vraag & aanbod bedrijventerrein, behorende bij de Ontwerp Stuctuurvisie  Bedrijventerreinen 
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ket (TM). In de Gelderse concept-Structuurvisie Bedrijventerreinen wordt dan ook het TM-scenario als vertrekpunt 

genomen voor de planologische reservering van de ruimte voor bedrijventerreinen.  

 

In Transatlantic Market richt de EU zich op de VS waardoor een zekere trans-Atlantische economische integratie 

tot stand komt. De economie wordt competitiever en flexibeler en gaat op de Amerikaanse lijken. In dit scenario is 

de economische groei tamelijk hoog maar de bevolkingsgroei stagneert en de werkgelegenheidsgroei is margi-

naal. Op korte- en middellangetermijn kan nog worden uitgegaan van enige bevolkings- en werkgelegenheids-

groei, na 2020 buigt de lijn om. De daarmee samenhangende uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen vertoont 

het volgende verloop: 

 

 

Het langetermijnbeeld is conjunctuurneutraal, dat wil zeggen er is geen rekening gehouden met conjunctuurbewe-

gingen. Het gaat in de scenariostudie om de regionale gevolgen van grote (mondiale) trends die de richting van 

de toekomstige ontwikkeling bepalen (globalisering, individualisering, technologische ontwikkeling, bevolkings-

groei e.d.). Kortstondige conjuncturele bewegingen spelen voor de einduitkomst in 2040 geen rol. Het gaat om 

het in beeld brengen van het trendmatige ontwikkelingspad en niet om een prognose die van jaar op jaar de eco-

nomische conjunctuur beschrijft. Uit het historische verloop van de jaarlijkse uitgifte blijkt dat de vraag naar bedrij-

venterreinen zeer conjunctuurgevoelig is. Op korte- en middellangetermijn kan de feitelijke uitgifte dus sterk afwij-

ken van de geprognosticeerde langetermijntrend. Idealiter zou de fasering waarin de geplande terreinen (volgens 

het TM-scenario) op de markt worden gebracht moeten meebewegen met de conjunctuur waardoor de terstond 

uitgeefbare voorraad altijd net groot genoeg is om aan de actuele marktvraag te voldoen. Bij een realistisch toe-

komstscenario zal na verloop van tijd de gemiddelde uitgifte over de gehele conjunctuurcyclus weer aansluiten bij 

het langetermijnbeeld (i.c. TM). Een uitschieter tijdens een periode van hoogconjunctuur wordt weer uitgemiddeld 

in een daaropvolgende periode van laagconjunctuur. Zo is nu al wel duidelijk dat de feitelijke uitbreidingsvraag in 

2010 - en mogelijk ook nog in de eerste jaren daarna – als gevolg van de Kredietcrisis en de daarmee samen-

hangende zwakke conjunctuur, op middellange termijn zal achter blijven bij de prognose volgens het TM-

scenario, maar in een latere periode van hoogconjunctuur zal dit verschil naar verwachting weer worden ingelo-

pen. De langetermijnplanning veranderd hierdoor niet. 

 

vervangingsvraag 

In het verleden is het in Gelderland sporadisch voorgekomen dat van een bedrijventerrein (of een deel daarvan) 

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

lijk kleine bedrijventerreinen in de bebouwde kom, die geschikt zijn voor woningbouw. De logische consequentie 

daarvan is dat elders het verlies aan bedrijventerrein moet worden gecompenseerd. De omvang van de toekom-

stige vervangingsvraag laat zich niet – zoals de uitbreidingsvraag – modelmatig ramen. De vervangingsvraag is 

niet gebaseerd op wetmatige principes maar is het resultaat van de landschappelijke en stedenbouwkundige visie 

van gemeenten en de financiële armslag om de wensen uit te voeren. De enige manier om hier zicht op te krijgen 

is een inventarisatie onder de gemeenten. Voorlopige inventarisaties
3
 leren dat de totale vervangingsvraag in 

                                                      
3
 Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de Stedendriehoek?, ETIN Adviseurs, juni 2007; Ruimte voor ondernemen tot 

2040, SER-Gelderland, januari 2008; Gebiedskennis Cluster Bedrijfsomgevingsbeleid, maart 2008 Provincie Gelderland. Aan-
genomen is dat de vervangingsvraag geleidelijk tussen 2010 en 2025 manifest wordt.  
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Gelderland tot 2025 kan worden geschat op 278 ha. (een definitieve schatting zal voorvloeien uit de vervolgaf-

spraken tussen de regio’s en de provincie in het kader van de Structuurvisie Bedrijventerreinen).  

 

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 mannier om de ruimtebehoefte te accomoderen. 

Door gebruik te maken van restruimtes op bestaande terreinen, herverkaveling, herstructurering en revitalisering 

van economisch verouderde terreinen kan ook ‘nieuw’ aanbod worden geschapen waardoor de behoefte aan 

nieuw terrein afneemt. Door een verantwoorde functiemenging van wonen en werken kan de verhuistrend naar 

bedrijventerreinen getemperd worden. Er zijn mogelijkheden om de behoefte van het bedrijfsleven aan ruimte te 

realiseren op minder ha. Daarbij wordt de ruimtevraag in m
2
 bedrijfsruimte volledig geaccommodeerd, maar door 

bijvoorbeeld in meerdere lagen te bouwen kan dit op een kleiner grondstuk worden gerealiseerd. Beleidsambities 

kunnen echter ook leiden tot een groter ruimtebeslag. Een landschappelijk 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 bedrij-

venterreinen in de regio. Hetzelfde geldt voor de beleidsopgaven als bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier. Inzicht in 

de aard en omvang van de beleidsopgaven en ambities is niet systematisch beschikbaar. Enerzijds omdat harde 

gegevens over de beleidsopgaven en ambities slechts fragmentarisch of niet beschikbaar zijn, anderzijds omdat 

ruimtebesparende maatregelen op gemeentelijk- en regionaalniveau nog nauwelijks geïmplementeerd zijn.  

 

De totale vraag naar bedrijventerreinen 

Ruimtevraag als gevolg van beleidsambties en vervangingsvraag hebben bij de planning en uitgifte van bedrij-

venterreinen in het in het verleden slechts een bescheiden rol vervuld. Meer dan 90% van de historische uitgifte 

was het gevolg van uitbreidingsvraag. Afgezet tegen het verleden is de opgevoerde vervangingsvraag 2010-2025 

extreem hoog (voor de jaren na 2025 zijn geen gegevens beschikbaar). De vervangingsvraag is ruimtelijk gezien 

neutraal: wat op de ene plaats verdwijnt, wordt elders weer gerealiseerd, het totale areaal bedrijventerrein blijft in 

beginsel gelijk. Ook een aantal regionale ambities zoals neergelegd in de EPO’s zijn in het licht van de historie 

naar het oordeel van de provincie uitzonderlijk hoog. Deze vraagcomponent is niet – zoals bij de vervangings-

vraag - neutraal maar leidt tot een substantieel groter ruimtebeslag. Hierover zal op termijn meer duidelijkheid 

komen als gevolg van de voorgenomen vervolgafspraken tussen de regio’s en de provincie in het kader van de 

Structuurvisie Bedrijventerreinen.  

    

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha. Gelderland 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario 

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven 

Totale vraag 

2010-2015 567 104 pm 672 

2016-2020 220 87 pm 307 

2021-2025 38 87 pm 125 

2026-2030 -88 pm pm -88 

2031-2035 -167 pm pm -167 

2036-2040 -204 pm pm -204 

2010-2040 367 278 pm 645 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

Het aanbod van bedrijventerreinen 
 

De vraag naar bedrijventerreinen wordt uitgeoefend door bedrijven en instellingen. De andere zijde van de markt 

bestaat uit het aanbod. De aanbieders van nieuwe bedrijventerreinen zijn gemeenten en particulieren. De provin-
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cie voert een permanente inventarisatie uit naar de voorraad nieuwe bedrijventerreinen, de plannen en de gerea-

liseerde uitgifte in het verleden (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). IBIS-Gelderland wordt – onder 

supervisie va de provincie -door de gemeenten online bijgehouden en biedt aldus een actueel overzicht van het 

aanbod van zowel gemeentelijke als particuliere aanbieders. In IBIS wordt onderscheid gemaakt tussen direct 

voor de verkoop beschikbaar terrein (terstond uitgeefbaar terrein) en terrein dat in de toekomst beschikbaar komt 

(niet-terstond uitgeefbaar terrein)
4
. De som van deze twee categorieën vormt het totale planologische aanbod. In 

de grafiek is te zien hoe het planologische aanbod zich in de tijd ontwikkelt en welke patronen zich daarbij afteke-

nen. 

 
 

De Gelderse voorraad bedrijventerreinen is over meerdere jaren bezien tamelijk constant en beweegt zich 

rondom de 1.000 ha, waarvan gemiddeld 400 ha. terstond uitgeefbaar en 600 ha. in planning. Naast de planolo-

gische voorraad zijn er ook nog zogenaamde ‘zachte’ plannen. Deze plannen verkeren nog in de ideeën en stu-

diefase en hebben betrekking op de (verre) toekomst. Deze categorie wordt derhalve niet gerekend tot de plano-

logische voorraad. Of deze plannen ooit tot uitvoering komen is in principe onzeker maar de ervaringen van de 

afgelopen jaren laat zien dat de zachte plannen meestal gerealiseerd worden
5
. Eind mei 2010 bestond er in Gel-

derland voor 1.034 ha. aan zachte plannen. 

 

Aanbod van bedrijventerreinen in netto ha, Gelderland 

terstond uitgeefbaar niet-terstonduitgeefbaar planologische voorraad zachte plannen 

430 695  1.125 1.034  

Bron: IBIS Gelderland, ultimo mei 2010   

 
Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen 
 

De vraag of Gelderland over voldoende bedrijventerrein beschikt kan worden beantwoord door de planologische 

voorraad te vergelijken met de toekomstige behoefte aan terrein. Het verschil tussen vraag en aanbod laat zien 

hoeveel er in de toekomst nog gepland moet worden. Daarnaast is het interessant om na te gaan in hoeverre de 

huidige zachte plannen de toekomstige planningsopgave reeds dekken of misschien zelfs overstijgen. Daarom is 

in onderstaande grafiek naast het planologische aanbod ook deze categorie opgenomen.  

                                                      
4
 opgenomen in vastgesteld en onherroepelijk-, vastgesteld- of ontwerpbestemmingsplan of opgenomen in een  structuurvisie 

5
 conclsie op basis van een meerjarenanalyse IBIS 

Aanbod van nieuwe bedrijventerreinen 1978-2010 per 1 januari, Gelderland 

(stand 2010 ultimo mei),  netto ha.
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De gebogen lijn representeert de gecumuleerde vraag naar bedrijventerreinen. Zo kan uit de grafiek bijvoorbeeld 

worden afgelezen dat de totale vraag in de periode 2010-2015 bijna 700 ha bedraagt (de omvang op de Y-as in 

2015 is de som van de vraag in 2010 t/m 2015). Het gaat om de som van de uitbreidingsvraag en de vervan-

gingsvraag. De eventuele effecten van beleidsambities en beleidsopgaven zijn nog niet meegenomen (dit kan pas 

nadat de regio’s en de provincie in het kader van de Structuurvisie Bedrijventerreinen overeenstemming hebben 

bereikt over de aard en omvang van de regionale beleidsambities). De snijpunten van de vraagcurve met het 

huidige aanbod (de drie balken in de grafiek) laten zien wanneer er in de tijd kritische momenten ontstaan. In de 

periode vóór het snijpunt is het aanbod voldoende om aan de vraag te voldoen, in de periode daarna is er een 

tekort.  

 

Uit de confrontatie blijkt dat de terstond beschikbare ruimte voldoende is tot begin 2013. Om tekorten te voor-

komen zal geleidelijk de planning (ofwel de niet-terstond uitgeefbare voorraad) moeten worden omgezet in feitelijk 

uitgeefbaar terrein. Qua hectares is het huidige planologische aanbod bedrijventerreinen voldoende om aan de 

totale uitbreidinings- en vervangingsvraag t/m 2040 te voldoen. Omstreeks 2025 wordt de top bereikt. In de daar-

opvolgende periode komt er geleidelijk ruimte vrij op de bestaande terreinen waardoor in 2040 uiteindelijk 460 ha 

minder terrein in gebruik zal zijn dan op de top in 2025.  

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de huidige planologisch voorraad voldoende is om de toekomstige 

uitbreidings- en vervangingsvraag te accomoderen. De balans kan zelfs nog doorslaan naar een overschotsituatie 

wanner de toepassing van de SER-ladder haar vruchten afwerpt. Deze ruimte zou gebruikt kunnen worden voor 

eventuele regionale beleidsambities. Daarnaast zal het wellicht toch nog nodig zijn een bescheiden aantal ha. 

aan zachte plannen aantehouden voor de regionale ambities (afhankelijk van de uitkomsten van het overleg tus-

sen de regio’s en de provincie). Het gaat dan echter naar verwachting om een fractie van de huidige voorraad 

aan zachte plannen.  

 

Deze algemene conclusies gelden voor de provincie als geheel. Op regionaal niveau kan de situatie anders lig-

gen. In bijlage 1 zijn daarom vraag/aanbodconfrontaties per WGR-regio opgenomen. In bijlage 2 zijn alle indivi-

duele zachte plannen opgenomen. Aan de hand daarvan kan inzicht worden verkregen in de omvang en fasering 

van de zachte plannen per regio. Bijlage 3 ten slotte is een regionaal overzicht van de feitelijke uitgifte in de peri-

ode 2005-2010. 

 

Mei 2010 
 

Menno Walsweer 

Freerk Viersen 

Bureau Economisch Onderzoek 

B&S-MERO/EEB 

Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen, netto ha, Gelderland 
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Bron aanbod: IBIS-Gelderland; Bron vervangingsvraag: Provincie Gelderland / SER Gelderland / ETIN 
Bron uitbreidingsvraag: Gelderland in vier bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo april 2010: 695 ha. 

voorraad  terstond uitgeefbaar terrein, ultimo april 2010: 430 ha 

 



6 

Bijlage 1: Vraag/aanbodconfrontatie Stedendriehoek  (inclusief Deventer
6
) 

 

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha. Stedendriehoek 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario 

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven 

Totale vraag 

2010-2015 117 44 pm 161 

2016-2020 29 37 pm 66 

2021-2025 -9 37 pm 28 

2026-2030 -32 pm pm -32 

2031-2035 -45 pm pm -45 

2036-2040 -50 pm pm -50 

2010-2040 11 117 pm 128 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

Aanbod van bedrijventerreinen, ultimo mei 2010, netto ha, Stedendriehoek 

terstond uitgeefbaar niet-terstonduitgeefbaar planologische voorraad zachte plannen 

52 139 191 222 

Bron: IBIS Gelderland  

 

 
 

Conclusie
7
 

De planologische voorraad in de Stedendriehoek is voldoende groot om tot en met 2017 aan de uitbreidings- en 

vervangingsvraag vraag te kunnen voldoen. Tot 2026 wordt er volgens de prognoses echter nog jaarlijks een ze-

kere vraag uitgeoefend. Om deze vraag te kunnen accomoderen, moet een beroep worden gedaan op een deel 

van de zachte plannen (van de 222 ha zachte plannen moet 63 ha worden aangesproken).  

 

                                                      
6
 Vraagprognose Deventer volgens de Gelderse voorkeursvariant 

7
 Deze conclusies gelden onder de conditie van ongewijzigd beleid, bij in stand houding van het bestaande vraag- en aanbod-

mechanisme en bij een economische groei volgens het TM-scenario. De effecten van de SER-ladder, intensiveringsmaatrege-
len, werklandschappen en van andere (ruimtevragende en ruimtebesparende) beleidsambites zijn niet in de berekeningen mee-

genomen. 
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voorraad  terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 52 ha 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 222 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 139 ha 
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Bijlage 1: Vraag/aanbodconfrontatie Achterhoek 

 

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha, Achterhoek 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario 

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven 

Totale vraag 

2010-2015 78 9 pm 87 

2016-2020 25 8 pm 33 

2021-2025 2 8 pm 10 

2026-2030 -16 pm pm -16 

2031-2035 -29 pm pm -29 

2036-2040 -33 pm pm -33 

2010-2040 29 24 pm 53 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

Aanbod van bedrijventerreinen, ultimo mei 2010 in netto ha, Achterhoek 

terstond uitgeefbaar niet-terstonduitgeefbaar planologische voorraad zachte plannen 

73 106 179 121 

Bron: IBIS Gelderland  

 

 

 

Conclusie
8
 

De huidige planologische voorraad in de Achterhoek is niet alleen voldoende om aan alle uitbreidings- en vervan-

gingsvraag op lange termijn te voldoen, maar er is zelfs sprake van een overschot. Dat betekent dat een deel van 

de plannen die al in bestemmingsplannen zijn opgenomen niet meer ten uitvoer hoeven worden gelegd (i.c. 49 

ha) en dat het hele areaal aan zachte plannen - kwantitatief gezien - overbodig is.  

 

 

                                                      
8
 Deze conclusies gelden onder de conditie van ongewijzigd beleid, bij in stand houding van het bestaande vraag- en aanbod-

mechanisme en bij een economische groei op lange termijn volgens het TM-scenario. De effecten van de SER-ladder, intensi-
veringsmaatregelen, werklandschappen en van andere (ruimtevragende en ruimtebesparende) beleidsambites zijn niet in de 

berekeningen meegenomen. 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 222 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 139 ha 
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voorraad  terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 73 ha 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 121 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 106 ha 
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Bijlage 1: Vraag/aanbodconfrontatie Stadsregio Arnhem Nijmegen 

 

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha, Stadsregio 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario 

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven 

Totale vraag 

2010-2015 171 17 pm 188 

2016-2020 68 14 pm 82 

2021-2025 4 14 pm 18 

2026-2030 -36 pm pm -36 

2031-2035 -58 pm pm -58 

2036-2040 -65 pm pm -65 

2010-2040 84 45 pm 129 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

Aanbod van bedrijventerreinen, ultimo mei 2010 in netto ha, Stadsregio 

terstond uitgeefbaar niet-terstonduitgeefbaar planologische voorraad zachte plannen 

132 241 373 201 

Bron: IBIS Gelderland  

 

 

 

Conclusie
9
 

De huidige planologische voorraad in de Stadsregio is niet alleen voldoende om aan alle uitbreidings- en vervan-

gingsvraag op lange termijn te voldoen, maar er is zelfs sprake van een overschot. Dat betekent dat een deel van 

de plannen die al in bestemmingsplannen zijn opgenomen niet meer ten uitvoer hoeven worden gelegd (i.c. 85 

ha) en dat het hele areaal aan zachte plannen - kwantitatief gezien - overbodig is.  

 

 

                                                      
9
 Deze conclusies gelden onder de conditie van ongewijzigd beleid, bij in stand houding van het bestaande vraag- en aanbod-

mechanisme en bij een economische groei op lange termijn volgens het TM-scenario. De effecten van de SER-ladder, intensi-
veringsmaatregelen, werklandschappen en van andere (ruimtevragende en ruimtebesparende) beleidsambites zijn niet in de 

berekeningen meegenomen. 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 121 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 106 ha 

Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen, netto ha, Stadsregio 

0

96

191

287

383

478

574

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

gecumuleerde uitbreidings- en vervangingsvraag naar bedrijventerreinen 1-1-2010 t/m 31-12-2040

Bron aanbod: IBIS-Gelderland; Bron vervangingsvraag: SER Gelderland; 
Bron uitbreidingsvraag: Gelderland in vier bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

voorraad  terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 132 ha 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 201 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 241 ha 
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Bijlage 1: Vraag/aanbodconfrontatie Rivierenland 

 

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha, Rivierenland 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario 

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven 

Totale vraag 

2010-2015 115 9 pm 124 

2016-2020 50 8 pm 58 

2021-2025 14 8 pm 21 

2026-2030 -12 pm pm -12 

2031-2035 -31 pm pm -31 

2036-2040 -42 pm pm -42 

2010-2040 95 24 pm 119 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

Aanbod van bedrijventerreinen, ultimo mei 2010 in netto ha, Rivierenland 

terstond uitgeefbaar niet-terstonduitgeefbaar planologische voorraad zachte plannen 

66 89 155 303 

Bron: IBIS Gelderland  

 

 

 
Conclusie

10
 

De huidige planologische voorraad in Rivierenland is voldoende groot om tot halverwege 2018 aan de uitbrei-

dings- en vervangingsvraag te kunnen voldoen. Tot 2026 wordt er volgens de prognoses echter nog jaarlijks een 

zekere vraag uitgeoefend. Om deze vraag te kunnen accomoderen, moet een beroep worden gedaan op een 

deel van de zachte plannen (van de 303 ha zachte plannen moet 49 ha worden aangesproken).  

 

                                                      
10

 Deze conclusies gelden onder de conditie van ongewijzigd beleid, bij in stand houding van het bestaande vraag- en aanbod-
mechanisme en bij een economische groei op lange termijn volgens het TM-scenario. De effecten van de SER-ladder, intensi-
veringsmaatregelen, werklandschappen en van andere (ruimtevragende en ruimtebesparende) beleidsambites zijn niet in de 

berekeningen meegenomen. 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 201 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 241 ha 

Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen, netto ha, Rivierenland 

0

76
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229

305

382

458

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

gecumuleerde uitbreidings- en vervangingsvraag naar bedrijventerreinen 1-1-2010 t/m 31-12-2040

Bron aanbod: IBIS-Gelderland; Bron vervangingsvraag: SER Gelderland; 
Bron uitbreidingsvraag: Gelderland in vier bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 303 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 89 ha 

voorraad  terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 66 ha 
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Bijlage 1: Vraag/aanbodconfrontatie  De Vallei 

 

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha, de Vallei 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario 

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven 

Totale vraag 

2010-2015 74 11 pm 85 

2016-2020 35 9 pm 44 

2021-2025 17 9 pm 26 

2026-2030 2 pm pm 2 

2031-2035 -8 pm pm -8 

2036-2040 -13 PM pm -13 

2010-2040 106 29 pm 135 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

Aanbod van bedrijventerreinen, ultimo mei 2010 in netto ha, de Vallei 

terstond uitgeefbaar niet-terstonduitgeefbaar planologische voorraad zachte plannen 

54 64 118 142 

Bron: IBIS Gelderland  

 

 
Conclusie

11 
De huidige planologische voorraad in de Vallei is voldoende groot om tot halverwege 2019 aan de uitbreidings- 

en vervangingsvraag vraag te kunnen voldoen. Tot 2029 wordt er volgens de prognoses echter nog jaarlijks een 

zekere vraag uitgeoefend. Om deze vraag te kunnen accomoderen, moet een beroep worden gedaan op een 

deel van de zachte plannen (van de 142 ha zachte plannen moet 39 ha worden aangesproken).  

                                                      
11

 Deze conclusies gelden onder de conditie van ongewijzigd beleid, bij in stand houding van het bestaande vraag- en aanbod-
mechanisme en bij een economische groei op lange termijn volgens het TM-scenario. De effecten van de SER-ladder, intensi-
veringsmaatregelen, werklandschappen en van andere (ruimtevragende en ruimtebesparende) beleidsambites zijn niet in de 

berekeningen meegenomen. 

Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen, netto ha, De Vallei 

0

43

87

130

173

217

260

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

gecumuleerde uitbreidings- en vervangingsvraag naar bedrijventerreinen 1-1-2010 t/m 31-12-2040

Bron aanbod: IBIS-Gelderland; Bron vervangingsvraag: SER Gelderland; 
Bron uitbreidingsvraag: Gelderland in vier bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

voorraad  terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 54 ha 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 142 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 64 ha 
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Bijlage 1: Vraag/aanbodconfrontatie Noord-Veluwe 

 

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha, Noord-Veluwe 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario 

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven 

Totale vraag 

2010-2015 55 20 pm 75 

2016-2020 23 16 pm 39 

2021-2025 8 16 pm 24 

2026-2030 -3 pm pm -3 

2031-2035 -10 pm pm -10 

2036-2040 -13 PM pm -13 

2010-2040 61 52 pm 113 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

Aanbod van bedrijventerreinen, ultimo mei 2010 in netto ha, Noord-Veluwe 

terstond uitgeefbaar niet-terstonduitgeefbaar planologische voorraad zachte plannen 

58 115 173 45 

Bron: IBIS Gelderland  

 

 

 

Conclusie
12

 

De huidige planologische voorraad op de Noord-Veluwe is niet alleen voldoende om aan alle uitbreidings- en ver-

vangingsvraag op lange termijn te voldoen, maar er is zelfs sprake van een overschot. Dat betekent dat een deel 

van de plannen die al in bestemmingsplannen zijn opgenomen niet meer ten uitvoer hoeven worden gelegd (i.c. 

35 ha) en dat het hele areaal aan zachte plannen - kwantitatief gezien - overbodig is.  

                                                      
12

 Deze conclusies gelden onder de conditie van ongewijzigd beleid, bij in stand houding van het bestaande vraag- en aanbod-
mechanisme en bij een economische groei op lange termijn volgens het TM-scenario. De effecten van de SER-ladder, intensi-
veringsmaatregelen, werklandschappen en van andere (ruimtevragende en ruimtebesparende) beleidsambites zijn niet in de 

berekeningen meegenomen. 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 142 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 64 ha 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 201 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 241 ha 

Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen, netto ha, Noord-Veluwe 

0

36

73

109

145

182

218

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

gecumuleerde uitbreidings- en vervangingsvraag naar bedrijventerreinen 1-1-2010 t/m 31-12-2040

Bron aanbod: IBIS-Gelderland; Bron vervangingsvraag: SER Gelderland; 
Bron uitbreidingsvraag: Gelderland in vier bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

voorraad  terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 58 ha 

voorraad zachte plannen, ultimo mei 2010: 45 

voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein, ultimo mei 2010: 115 ha 
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Bijlage 2: Zachte plannen, IBIS Gelderland, ultimo mei 2010  

     

  
netto uitgeef 
baar in ha 

jaar beoogde 
eerste uitgifte 

Achterhoek    

     

Oost Gelre RBT Laarberg fase 2 62  2010 

Winterswijk Bedrijvenpark Arrisveld 5,2  2010 

Montferland EBT 27  2012 

Montferland Kollenburg 2e fase 6,8  2012 

Aalten 't Hietveld, fase 2 8  2015 

Winterswijk Spoorwegemplacement 3  2015 

Winterswijk Tuunterveld 9  2015 

Totaal  121   

     

De Vallei     

     

Barneveld Harselaar Oost driehoek 13  2010 

Barneveld Harselaar-Zuid 67  2010 

Wageningen Agro Businesspark 2 5,1  2010 

Wageningen Nudepark 2 10  2010 

Wageningen De Born Oost 7,4  2012 

Wageningen Nieuwe Kanaal (Kortenoord) 4,8  2012 

Wageningen Schiphorst 4,5  2012 

Barneveld De Briellaard uitbreiding 3  2015 

Wageningen De Born (Zuidelijke bebouwingsstrook) 3,7  2015 

Nijkerk De Flier en omgeving 23   

Totaal  142   

     

Stadsregio     

     

Zevenaar Manegeterrein 2  2009 

Ubbergen Wijzigingsgebied Lieskes Wengs 1,2  2010 

Arnhem Koningspley Noord 23  2011 

Westervoort Het Ambacht V 2  2011 

Duiven Centerpoort-Noord 2 15  2012 

Groesbeek Hulsbeek 5,5  2012 

Nijmegen A73 zone - regionaal plan 63  2012 

Overbetuwe Elst Centraal 3  2012 

Groesbeek Waterzuivering 3  2015 

Nijmegen De Grift Uitbreiding 47  2015 

Overbetuwe De Aam 4b 1,8  2015 

Rheden Kanaal III 10  2016 

Zevenaar 7poort II 25  2018 

Totaal  201   

     

Noord Veluwe     

     

Ermelo Veldzicht-Noord fase III 5  2010 

Heerde Eeuwlandseweg 4,5  2010 

Ermelo Driehoek 12  2012 

Ermelo Tonselse Veld 10  2012 

Putten Bij station N.S. 8  2012 

Hattem Netelhorst II 5  2030 

Totaal  45   
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Bijlage 2: Zachte plannen, IBIS Gelderland, ultimo mei 2010 

     

Rivierenland  
netto uitgeef- 
baar in ha 

jaar beoogde 
eerste uitgifte 

     

Druten Drutense Waarden 18  2010 

Geldermalsen 
Beesd - uitbreiding bedrijventerrein 
Beesd noord 5  2010 

Neder-Betuwe Bonegraaf West 3  2010 

West Maal en Waal Industrieterrein Wamel-Oost 2,2  2010 

Neder-Betuwe Kesteren-Zuid 2,1  2011 

West Maal en Waal Industrieterrein Dreumel (uitbreiding) 2,8  2011 

Geldermalsen Hondsgemet Noord 27  2012 

Neder-Betuwe Bonegraaf Oost 7  2012 

Neder-Betuwe De Heuning Oost 9  2012 

Neerijnen Est 6,8  2013 

Tiel Bedrijvenpark Medel II 50  2013 

Maasdriel De Triangel 20  2014 

Neder-Betuwe Opheusden ABC 55  2015 

Neerijnen Est uitbreiding 1  2015 

Neerijnen 't Overrijke uitbreiding 2,5  2015 

West Maal en Waal Veesteeg Zuid-West 6  2016 

Buren Bedrijventerrein De Meent 6  2017 

West Maal en Waal Veesteeg Zuid-Oost 9  2017 

Neerijnen Waardenburg West 6,8  2020 

Zaltbommel De Wildeman fase II-III 20  2020 

Zaltbommel Stationsgebied; deelplan kantoren 3,5  2020 

Zaltbommel Stationsgebied; deelplan Van den Bosch 1,5  2020 

Zaltbommel Stationsgebied; Stationsomgeving 0,5  2020 

Buren Beusichem Noord 5  2021 

Buren Buren West 5  2021 

Buren Lienden Oost 3  2021 

Buren Maurik Noord 10  2021 

Geldermalsen Proeftuinen 10  2050
1
 

Culemborg Herstructurering stationslocatie 6   

Totaal  303   

     

Stedendriehoek (incl. Deventer)    

     

Epe Eekterveld 4 3  2012 

Lochem Diekink 20  2012 

Voorst Twello Zuid Zuid-West 33  2012 

Voorst Werklandschap Engelenburg 20  2012 

Zutphen Revelhorst fase IV 14  2012 

Apeldoorn Ecofactorij II (Biezematen) 37  2014 

Apeldoorn Reg. Bedr. terrein Apeldoorn Zuid 70  2015 

Zutphen Eefde West 25  2020 

Totaal  222   

     

     

     

     
1 
aan terreinen waarvan het jaar van de beoogde eerste uitgifte nog niet bekend is, wordt in IBIS het  

  fictieve jaartal 2050 toegekend 
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Bijlage 3:  IBIS Gelderland, ultimo mei 2010 

 

 

Historische uitgifte bedrijventerreinen 2005-2010 per WGR-regio  (januari-mei 2010 is een voorlopig cijfer omdat 

nog niet alle gemeenten hun gegevens in IBIS hebben bijgewerkt)   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(januari- mei) 

Stedendriehoek (incl. Deventer) 10,4 10,2 21,7 12,4 15,6 1,8 

Achterhoek 16,3 18,7 30,9 32,1 10,7 3,2 

Stadsregio 11,5 15,9 31,7 48,9 17,8 5,8 

Rivierenland 8,2 10,1 41,0 40,9 25,5 1,6 

De Vallei 10,5 6,8 9,0 38,9 6,2 0,0 

Noord Veluwe 1,7 4,0 12,7 3,4 1,1 0,7 

 

Gelderland (excl. Deventer) 58,6 65,7 147,0 176,6 76,9 13,1 

Bron: IBIS Gelderland 

 


