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WOORDVOORAF

Plattelandsvernieuwing iséénvandebeleidsthema'swaarhetMinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij(LNV)zichmeebezighoudt. Dit beleidsthema staatsinds
het aantredenvanhet huidige kabinet hoogopdeagenda.Dedoelstellingvanplattelandsvernieuwing issociaal-economischeversterkingenbestuurlijkevernieuwing in het
landelijk gebied.Daarmee moet deleefbaarheidvanhet plattelandverbeterdworden.
Deleefbaarheidvanhetplattelandstaatoptwee manierenonder druk.Inbepaaldegebiedenisereentekortaaneconomischeactiviteiten,waardoor hetdraagvlak voorvoorzieningenverzwakt,terwijl inanderegebieden,metnameindeRandstad, delandschappelijkekwaliteitonderdrukstaatalsgevolgvandegrotevraagnaarruimteomtewonen
entewerken.
BijhetMinisterievanLNVbestaatbehoefte aanmeerinformatie over plattelandsvernieuwing in het buitenland. Enerzijds omzelf vante leren,anderzijds omgemeenschappelijkeen/ofnieuwetrendsophetplattelandinkaarttebrengen.Indit kader heeft
LNVtweestagiaires,JudithBeckenHerrnvander Beek,onderzoek latendoennaar"internationale aspectenvanplattelandsvernieuwing".Hetonderzoek isuitgevoerd insamenwerking methetLandbouw-Economisch lnstituut(LEI/DLO),waardedagelijksewerkzaamhedenzijnuitgevoerd.
Ditrapportgeeftderesultatenweervanhetonderzoek naarde ontwikkelingsmogelijkhedenvangroenebedrijventerreinendatisuitgevoerddoorHerrnvanderBeek.Het
verslagvormttevenszijnafstudeerscriptie voor destudie EconomieaandeErasmusUniversiteit Rotterdam.
Eengroenbedrijventerrein iseenbedrijventerreinmeteenparkachtige opzet.Onderzocht isofdoor hetaanleggenvandezebedrijventerreinen inhetlandelijk gebiedde
sociaal-economischestructuur endelandschappelijkekwaliteitvanhet plattelandverbeterdkanworden.Rodeengroeneactiviteitenenhetlandelijkenhetstedelijk gebiedzijn
daarbijintegraalbenaderd,ietswatinhethuidigebeleidnogweiniggebeurt.Deresultatenvanhetonderzoek zijndaaromnietalleeninteressantvoor het beleidsthema plattelandsvernieuwing maarook voor destad/landdiscussies,het groenbeleid en het regionaal-economisch beleidinhetalgemeen.
Allendiehebbenmeegewerktaanditonderzoekdoor hetgevenvaninterviews of
hetopanderewijzeleverenvaninformatieenadviezenwordenhartelijk bedankt.Specialedank gaat uit naar ir.T.Gasser,dr.J.H.A.Hillebrandendr.W.F.Sleegers,dienamens
respectievelijk het Ministerie van LNV, Landbouw-Economisch Instituut en de Erasmus
Universiteit Rotterdam hetonderzoek hebbenbegeleid.
Jirecteur,

LCZachanasse
Landbouw-Economisch Instituut
(LEI-DLO)
DenHaag,mei1997

irecteur.

R.Peters
DirectieGroeneRuimteenRecreatie
MinisterievanLNV

SAMENVATTING

Groenebedrijventerreinen zijn terreinen waaropbedrijvenzijn gevestigdineen
parkachtigeomgeving.Dehoeveelheidendekwaliteit vanhetgroenzijnzodanigdathet
bedrijventerrein geïntegreerdkanwordenin deregionalegroenstructuur.

Inleiding
Ditverslaggeeft debevindingenweervaneenonderzoek naarde ontwikkelingsmogelijkhedenvangroene bedrijventerreinen.Ditonderzoek isuitgevoerd in opdracht
vandeDirectieGroeneRuimteenRecreatie(GRR)vanhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij(LNV).GRRhoudtzichonder meerbezigmetplattelandsvernieuwing. Eénvandedoelstellingen vandit beleidisdeversterkingvandesociaal-economischepositievanhetplatteland.
Inonderdrukgebieden iser,mededoordeteruglopende rolvandelandbouw,een
tekort aaneconomische activiteiten.Gevolgenzijneenhogewerkloosheid enhetwegtrekkenvanjongerenbijgebrekaanperspectief.Groenebedrijventerreinenzoudendeze
regio'saantrekkelijker kunnenmakenalsvestigingsplaats.
Inoverdrukgebieden dreigt het landelijk gebiedte worden ingenomen doorongewenste activiteiten alsgevolgvaneenkwalitatief enkwantitatief ruimtegebrek. Het
leefklimaat komtdaarmeeonderdruktestaan.Inoverdrukgebiedenzoudengroenebedrijventerreinen vooral kunnen bijdragenaandeversterkingvande groenstructuur.
Ditonderzoek heeftalsdoelstellingdemogelijkheden vangroene bedrijventerreinenvoor het regionaal-economisch beleidenhetgroenbeleid inzichtelijk te maken,en
gaat naopwelkewijze meersamenhangtussendietwee beleidsterreinen kanworden
gebracht.
Daarvoor ishetbeleidmetbetrekkingtot bedrijventerreinen ineenaantal landen
onderzocht teweten Nederland,Duitsland,EngelandenFrankrijk.
Vestigingsklimaat
Steedsmeerbedrijvenhechtenbelangaandekwaliteitvandewerk-enleefomgeving.Ditgeldtvooralvoor hoogwaardige bedrijvigheid,zoalsmoderneindustrie,R&Den
zakelijke dienstverlening.Factorendievaninvloedzijnopdie kwaliteit zijnonder meer
dehoeveelheidgroenopdewerkplek enindewoonomgeving.
Groene bedrijventerreinen kunnendaaromeen impulsaanhet vestigingsklimaat
vaneen regio geven.Zekerwanneer ermetdemiddelenuit degrondexploitatie extra
wordt geïnvesteerd inderegionalegroenstructuur, omdat dit deaantrekkelijkheid van
deregio alsgeheelvergroot.
Tegelijkertijd moetrekeningwordengehoudenmetanderevestigingsfactoren die
vanbelangzijn.Bereikbaarheidoverdewegblijft debelangrijkstevestigingsfactor. Ook
hechtenbedrijvenaaneenzekeresegmentatievanbedrijventerreinen,omdatomliggendebedrijvenmedederepresentativiteitvandeomgevingbepalen.Groene bedrijventerreinenzijnbijuitstekgeschiktomalsvestigingslocatietedienenvoor hoogwaardige bedrijvigheid.
Groenbeleid
Dehoeveelheidgroen inNederland (bossen,parken,water enandere natuurvormen) wordt de komende jaren flink uitgebreid ten behoeve van de kwaliteit van de
woonomgeving, het vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Een kwalitatief
hoogwaardig open landschapkanhieroverigensook aanbijdragen.

Opnationaalniveauwordtdoordeoverheidgeïnvesteerdinstrategischegroenprojecten. Op lokaal niveau wordt vooral bij Vinexlocaties groen aangelegd. Het overige
groen,ookwelregionaalgroengenoemd,dreigtonvoldoendeaandachttekrijgen. Deels
door financiële problemen, deelsdoordat niemand zicher echt verantwoordelijk voor
voelt.
Regionaal- en ruimtelijk-economisch beleid
In Nederland zijn regio's steedsmeer voor huneigen economische ontwikkeling
verantwoordelijk.Deoverheidstaptafvande"verdeelenheers"politiek,waarmeeinhet
verledendoormiddelvan(selectieve)investeringspremieswerdgetrachthetvestigingsgedragvanbedrijventesturen.Deoverheidtreedt nuvooralvoorwaardenscheppend op,
bijvoorbeelddoor hetinvesterenininfrastructuur endoor hetverlagenvanbelastingen.
Ookinde landenomonsheen isdezetrendzichtbaar.
Ditbeleidwordt ondersteunddoor nieuwestromingenindeeconomischetheorie,
waarinwordt benadruktdatvooralhetendogenegroeipotentieelvoorregio'sbelangrijk
is.Bepalendzijndeopleidingsgraadvandewerknemers,dekennisinfrastructuur,defysiekeinfrastructuur (waaronderdekwaliteitvanbedrijfslocaties)endekwaliteitvandeleefomgeving.
Doordebestuurlijke indelingzijnregio'sechteronvoldoendetoegerust voor deze
vergroteeigenverantwoordelijkheid.Heteconomischebeleidishoofdzakelijk deverantwoordelijkheidvandegemeenten,terwijlhetschaalniveauwaaropveelbedrijvenfunctioneren regionaal of hoger is.Hetgewicht dat heteconomischbeleidbijprovincies krijgt
isklein,zeker invergelijking met regionale bestureninanderelanden.
Ophetgebiedvanderuimtelijkeordeningisdesturingvanbovenafveelgroter.Dit
komtonder anderetot uiting indeuitgebreide regelgevingvandenationaleoverheid,
hetVinexbeleidenderolvandeprovinciesinhetopstellenvanstreekplannen.Denationaleoverheid houdt zich,bij mondevanVROM,LNVenVenW,welnadrukkelijk bezig
met het plannenvanwoningbouwlocaties, groenprojecten eninfrastructuur, maar niet
methet plannenvanbedrijventerreinen.Ditwordt aandeprovinciesenmet nameaan
de gemeenten overgelaten. De ruimteclaim voor economische activiteiten is daarom
meestaleensoort restclaimomdat deruimtevoorwoningenengroenalvastligt.
Dekomendejarendreigt hierdoor eentekortte ontstaanaanbedrijventerreinen.
Ditgeldtvooralvoorzware industrieterreinen,distributieterreinen enhoogwaardige bedrijventerreinen.Dezeontwikkelingwordt nogversterktdoorhetgebrekaansamenwerkingtussen gemeenten. Inplaatsvanregionaal eengoedgesegmenteerd aanbodvan
bedrijventerreinenterealiserenbeconcurrerendegemeentenelkaar.Ditheeftalsgevolg
datvooralhetsegmentgemengdeterreinenontwikkeldwordtenterreinenvoorspecifiekedoelgroepen onvoldoende aanbodkomen.Ineenaantalregio'swaargeëxperimenteerdwordt metregionale bestuursvormen komtdegewenstesamenwerking opgang.
HetKnooppuntArnhem-Nijmegenishiereenvoorbeeldvan.Gemeentenzijninhetalgemeenechter nog niet bereidomdegrondexploitatie overtedragenaaneen regionaal
orgaan.
Groene bedrijventerreinen
Hetconceptvangroenebedrijventerreinenwordt inNederlandnognauwelijkstoegepast.Ditheefteenaantaloorzaken.Teneerstewordt debeschikbare ruimte intensief
gebruiktenbebouwd,tentweedeisdebedrijventerreinenmarktnogonvoldoendegesegmenteerdentenderde iser inNederlandnogteweinigaandachtvoordekwaliteit van
dewerkomgeving.
Sindsenkelejarenneemtdebelangstellingvoor groene bedrijventerreinen echter
toe.Degemeente RotterdamenhetMinisterievanLNVlopenvoorop indediscussie. De
gemeente Rotterdamistotdeconclusiegekomendatdeslechteeconomischeontwikkelingdeelstewijtenvaltaanhetnegatieve,grijze imagodataanderegio kleeft. Hier wil
men verbetering in aanbrengen door het ontwikkelen van zogenaamde "Werklandschappen",hoogwaardigebedrijventerreinen diedegroenstructuur inderegio moeten
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versterken.Erzijnconceptenontwikkeld voor zowelstedelijke alslandelijkegebieden.
HetMinisterievanLNVpleitinde"VisieStadslandschappen"voordeaanlegvannieuwe
buitenplaatsen.Dezebuitenplaatsen,dieruimtebiedenaanextensievebebouwing,moeteneenverrijkingvoorhetlandschapbetekenen.Omdatdeaanlegvandezenieuwe buitenplaatsen instrijdlijkttezijnmethetvigerendbeleidishetMinisterievanVROMvooralsnogterughoudend.Erwordenalleenzesexperimentenuitgevoerd,diepasnaeenuitgebreide procedure indepraktijk kunnenwordenuitgevoerd.Debelangstellingvanprojectontwikkelaars,gemeentenenanderepartijenwordt hierdoorgefrustreerd.

Ervaringen inhet buitenland
InDuitsland,EngelandenFrankrijk kent meneenscalaaanhoogwaardige bedrijventerreinen.InEngelandheeft mendezogenaamde businessparken.Kenmerken zijn:
extensieve bebouwing,laagbouw,aangepaste bouwstijl,eenparkachtige inrichtingen
veelvoorzieningen.Dekwaliteit vandewerkomgevingstaatvooropendedoelgroepis
divers.InDuitslandenFrankrijk richt menzichvooralop high-techenR&D.InFrankrijk
ishetvoorzieningenniveau hoog,inDuitslandisdit inhetalgemeenminder.Datindeze
landenvooraltechnologischebedrijvigheidopdezeterreinen isgevestigdkomtdoor de
grote roldietechnologie eninnovatiespeleninhetregionaal-economisch beleid.
In de drie onderzochte regio's,het Ruhrgebied,deomgeving vanCambridge en
Zuidoost-Frankrijk,isdekwaliteitvandeomgevingvaninvloedopdeeconomische ontwikkeling.
HetRuhrgebiedisdoorhetzwaarvervuilde milieuencongestieonaantrekkelijk als
vestigingsplaatsvoornieuwebedrijvigheid.MetdeIBAEmscher-Parkwordt getracht om
economie en ecologie in samenhang te verbeteren. Oude industrieterreinen worden
"vergroend"engeschiktgemaaktvoorrecreatieenmodernebedrijvigheidendeversnipperde groenstructuur in de regio wordt hersteld.Milieutechnologie iseen belangrijke
nieuwesector.
DeregiorondCambridge(East-Anglia)stondbekendalseentypischeplattelandsregio. Nu ishet desnelstgroeiende regiovanEngeland.Door het rurale karakter vande
streek,derelatievenabijheidvanhetwelvarendezuidoostenendeaanwezigheidvande
UniversiteitvanCambridge isderegiozeeraantrekkelijk voor moderne technologische
bedrijvigheid.Ook inZuidoost-Frankrijk (Provence-Alpes-Côte d'Azur)ishoogwaardige
industriedemotorvandeeconomischeontwikkeling.Gebruikmakendvanhetaangenameklimaatendeaantrekkelijke omgevingwordenhoogwaardigevestigingslocatiesontwikkeld.Detechnopool Sophia-Antipolismeetmaarliefst2.300ha,waarvantwee derde
openwordt gehouden als"green belt".
East-AngliaenZuidoost-Frankrijk kenneneenhogebevolkingsgroeidoordat zowel
veel ouderen als hoog opgeleide jongeren naar de streek trekken. In het Ruhrgebied
looptdebevolkingjuistterug,doordatwerklozenenjongerenwegtrekken.Hetgebied
vergrijst hierdoor snel.
Ontwikkelingsmogelijkheden groene bedrijventerreinen in Nederland
Aangezienerdekomendejarenveelvraagzalzijnnaarhoogwaardige bedrijventerreinenlijktereenmarkttebestaanvoorgroenebedrijventerreinen.Debelangstellingdie
erbestaatvoor landgoederenennieuwebuitenplaatsenishierookeenaanwijzingvoor.
Deaanlegvangroenebedrijventerreinenkanbijdragenaandeversterkingvandegroenstructuur,deverbeteringvanhetvestigingsklimaateneenmeergeleidelijkeovergangvan
stadnaar land.
Inhetlandelijkgebiedkunnenzeergroenevariantenvangroenebedrijventerreinen
worden aangelegd,zoalsnieuwe buitenplaatsenenlandgoederen "Rotterdamse stijl".
Dezezijngeschiktvoorbedrijvigheiddienfetindedirecteomgevingvanstedenhoeft te
zitten,zoalsonderzoeksactiviteiten,moderneindustrieencongrescentra.Inhet stedelijk
gebiedkandebebouwing intensieverzijn,zonderdathetgroenekarakterverlorengaat.
Deruimtelijke kwaliteitvanhetovergangsgebiedtussenstadenlandwordt hiermeeverbeterd.
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Inonderdrukgebiedenkandeontwikkelingvangroenebedrijventerreinenderegio
aantrekkelijker makenalsvestigingsplaatsvoorbedrijven.Degewenste ontwikkeling zal
echteralleenopgangkomenalsdeaanleg ingebedwordt inhet regionaal-economisch
beleid.Hoogwaardige bedrijvigheidsteltmeereisenaanderegio:goedopgeleidpersoneel,eengoedekennisinfrastructuur (technocentra,universiteiten/hogescholen),gelijksoortigebedrijvigheidwaarmeekanwordensamengewerkteneenaantrekkelijkewoonomgevingvoor dewerknemers.
Inoverdrukgebiedenzalvooralderuimtelijkeenlandschappelijkekwaliteitcentraal
staan.Groenebedrijventerreinen kunnendegroenstructuur versterkenendeontwikkelingen die plaatsvindeninhet landelijk gebied landschappelijk beter inpasbaar maken.
Ookwordt voorzienindetoenemende vraagnaarhoogwaardige bedrijventerreinen.
Eensamenhangendregionaal-economischenregionaal graanbeleid
Omdevoordelenvangroene bedrijventerreinen zoveelmogelijk tot hun rechtte
laten komen,dienen hetgroenbeleidenhet regionaal-economischbeleidopelkaar te
wordenafgestemd.Zokanereenhoogwaardigewerk-ènleefomgevinggecreëerdworden.
Afstemming isnodigomdatgroenlocatiesenbedrijventerreinengezamenlijk moetenwordengepland.Eenoptimalesituatieontstaatwanneerereerstwordt geïnvesteerd
ingroenenlater bedrijventerreinenwordenontwikkeld.Metdemiddelendiedatoplevert, kan opnieuw groenworden aangelegd.Ditwordt ook wel de "revolving funds"strategie genoemd.Flexibelplannen ismogelijk,wanneer bijeentegenvallende markt
het heleproject indegroenstructuur kanwordenopgenomen.
Doorhetinstellenvanregionalegroenfondsenenregionalegrondexploitatie-fondsenkaneengoedevereveningtussengemeententot standkomen.Datisnodig omdat
desituatiekanontstaanwaarindeenegemeentedelastenkrijgt (eengroengebied dat
onderhoudenmoetworden)eneenanderegemeentedelusten(eenhoogwaardigbedrijventerrein).
fensamenhangendregionaal-economischbeleidengroenbeleidzalvooralkansvan
slagenhebbenwanneerdit opéénbestuurlijkniveauwordt gecoördineerd. Regiobesturenzijn hiervoor bij uitstekgeschikt
Afwegingskader
Dewenselijkheidvandeaanlegvaneengroenbedrijventerrein ineenbepaaldgebiedhangtafvandespecifiekeomstandigheden.Inhetenegebiedzullendevoordelen
groterzijndandenadelen,inhetanderegebiedniet.Hetregionalebestuur(eenregiobestuurofdeprovincie)kanditbeoordelenenuitwerkeninstructuur-enstreekplannen.De
mogelijke ontwikkelingen die de aanlegvan groene bedrijventerreinen met zichmee
brengt,staaninonderstaandfiguur.

Afwegingskader

Landelijk gebied

Stedelijk gebied

Positieve ontwikkelingen

Vergrotingeconomischpotentieel
Versterking groenstructuur

Betereruimtelijke kwaliteit
Hoogwaardig vestigingsklimaat
Versterking groenstructuur

Negatieve ontwikkelingen

Beperkte verstedelijking
Toename mobiliteit

Meer ruimtegebruik
Verzwakkingdraagvlak openbaar
vervoer
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Hoe nu verder?
Deontwikkelingvangroenebedrijventerreinen zalalleentot resultaten leidenals
beleidsmakersenuitvoerdersophetgebiedvangroen,ruimtelijkeordeningeneconomie
devoordelenvanhet concept inzien,endebestaandedefensieve houding inhetgeval
vanconflicterenderuimteclaimsloslaten.Eensamenhangende,integraleruimtelijke planningvandeverschillendefunctiesmoet het uitgangspunt zijn.
Ervaringuitdepraktijk iswat nodigisvoorhetvergrotenvanhet inzicht indemogelijkhedenvanhetconcept.Deexperimentenmetnieuwebuitenplaatsenkunnenhierin
voorzienmaarhebbentweenadelen.Teneerstelijkenbelangrijke marktpartijen alsprojectontwikkelaars pasgeïnteresseerdwanneer hetbeleidereenmaal ligt,enten tweede
blijft deeconomischefunctievanbedrijventerreinen onderbelicht.
Daarom verdient het aanbeveling om ingebieden waar vanuit het oogpunt van
ruimtelijkeordeningnualontwikkelingen plaatskunnenvindenenwaar lokaleenregionalebeleidsmakerszelfalplannenopditgebiedhebben,totuitvoeringvanconcreteprojectenovertegaan.DeregioRotterdam(methetROM-Rijnmond-project) komt daarvoor
zekerinaanmerking.Ook hetKnooppuntArnhem-Nijmegenlijkt eeninteressante regio
gezienderegionalesamenwerkingophetgebiedvanzoweldeplanningvanbedrijventerreinenalsgroenontwikkeling.
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1. INLEIDING ENDOELSTELLING

1.1

Inleiding

De Nederlandse economie ontwikkelt zich regionaal gezien niet gelijkmatig. Het
economisch kerngebiedverspreidt zichvanuit de Randstad inoostelijke en zuidelijke richting. Vooral de provincies Gelderland en Noord-Brabant profiteren van deze ontwikkeling.Voor de noordelijke provincies isdesituatie minder rooskleurig. Ondanks vele jaren
van regionaal-economisch beleid blijft de ontwikkeling in dit deelvan het land achter bij
de restvan Nederland.
Door dezeontwikkelingen staatde leefbaarheid vanhet platteland onder druk. Dit
uit zich op twee manieren. In de Randstad en in toenemende mate in Gelderland en
Noord-Brabant neemt de druk vanuit destedelijke regio's op het platteland sterk toe. Dit
zijn dezogenaamde overdrukgebieden.Allerlei stedelijke activiteiten zoeken door kwantitatief enkwalitatief ruimtegebrek hunweg richtinghet landelijk gebied.Deecologische
en landschappelijke kwaliteit van de groene ruimte komt daarmee in de verdrukking.
Voor de perifere regio's,en vooral die in het Noorden, isdit een luxeprobleem. In
deze gebieden iser eerder eentekort aaneconomische activiteiten. Deze gebieden wordenook welonderdrukgebieden genoemd.Deteruglopende rolvandeagrarische sector
alseconomische dragerwordt onvoldoendegecompenseerddoor anderesectoren.Samen
met demografische ontwikkelingen alseenteruglopende bevolking en verkleining van
de huishoudens leidt dit t o t eenverzwakking van het draagvlak voor voorzieningen.
De overheid besteedt sinds enkelejaren extra aandacht aan de bovengenoemde
problemen. Dit beleid staat bekend als plattelandsvernieuwing. Eenvan de kernpunten
van het beleid isde ontwikkeling van nieuwe economische dragers van het landelijk gebied. Inde onderdrukgebieden moeten deze vooral voor inkomen en werkgelegenheid
zorgen. Uitgangspunt isdat alser economische activiteiten in een gebied komen of blijven,ook de bewoners zullen blijven,het draagvlak voor de voorzieningen groter wordt
en het gebied aantrekkelijker wordt als vestigingsplaats voor zowel bedrijven als voor
bewoners en recreanten.
In de overdrukgebieden wordt gezocht naar activiteiten die de landschappelijke
kwaliteit in stand houden envoldoende tegenwicht aan de oprukkende verstedelijking
kunnen bieden. Momenteel wordt de verstedelijking vooral tegengehouden door het
voerenvan restrictief beleid.Dit beleid komt echter onder steedsgrotere druk te staan,
waarbij de afweging tussen leefbaarheid en economische ontwikkeling steedsweer tot
conflicten leidt.
Totop heden isde aandacht vooralgericht geweest op "groene" economische dragers.Langzaam ontstaat echter het besef dat het onderscheid tussen rode (stedelijke) en
groene (landelijke) activiteitenvervaagteneenmeergeïntegreerde benadering van stad
enlandweleenst o t betere resultaten kanleidendandehuidigesituatiewaarindit onderscheid een wezentijk kenmerk van het beleid is.
Tegelijkertijdtracht deoverheidde leefomgevingte verbeteren door deaanleg van
meer groen.Nederland,eenvande bosarmste landen ter wereld,moet groener worden
envooral op plaatsenwaar veelmensen bijelkaar wonen.Groen dichtbij huis voorkomt
dat recreanten massaal de auto pakken om elders in bossente gaan recreëren,met alle
milieuconsequenties van dien (Uittenbogaard, 1994).Dit beleid kost echter veel geld, en
de overheid zoekt daarom ook naar private middelen om dit te financieren.
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1.2 Groene bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen kennen in Nederland in het algemeen eenstedelijk karakter,
zowelqualiggingalsquainrichting.Dithoudt insterkemateverbandmethetbeleidvan
geconcentreerde verstedelijking.Alsgevolgvandit beleidwordt debeschikbare ruimte
inhetstedelijk gebiedintensiefgebruiktenlijktergeenruimtetezijnvoor hoogwaardigebedrijventerreinen zoalswe dieuit het buitenland kennen.Deze bedrijventerreinen
kenmerken zichdoor eenparkachtige settingenextensieve bebouwing enzijn zeer in
trek bijhoogwaardige technologische endienstverlenende bedrijvigheid.
Wekunnendezehoogwaardigebedrijventerreinen kenschetsenalsgroenebedrijventerreinen. Ditbegrip isrelatief nieuwenwordt nogvoornamelijk indeliteratuur gebruikt.Erbestaatdaaromnoggeenvastomlijndeomschrijving.Inditonderzoek wordtde
navolgende definitie gehanteerd:
"Groenebedrijventerreinen zijn terreinenwaaropbedrijvenzijn gevestigdineen
parkachtigeomgeving.Dehoeveelheidendekwaliteit vanhetgroenzijnzodanigdathet
bedrijventerrein geïntegreerd kanwordeninderegionalegroenstructuur."
Aanvullende eisendieaanzo'nbedrijventerreingesteldkunnenworden,zijneen
extensieve bebouwing,laagbouw eneenaangepastebouwstijl.Doorde ruimtelijke inrichtingbeschikkendezebedrijventerreinenovereenaantalvoordeleninvergelijkingmet
debedrijventerreinen zoalswedieinNederlandkennen.Zebiedeneen hoogwaardige
vestigingslocatievoorbedrijvendiehierbelangaanhechten, enveroorzakenmindervisuelevervuiling.
Doorhetaanleggenvangroenebedrijventerreinenwordendeeconomischemogelijkhedenvanhet landelijk gebiedvergroot.Verderzoudengroene bedrijventerreinen,
netalsNieuweLandgoederenookgebruiktkunnenwordenomdegroenstructuurteversterken.
1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen
Dit onderzoek heeft alsdoelstelling het inzichttevergroten inde mogelijkheden
vanhetconceptvangroene bedrijventerreinen inNederland.Daarbijstaatcentraaldat
dezeterreinenalsvestigingslocatievoorbedrijvenmoetenfungeren.Omaandedoelstellingte kunnenvoldoen,wordendevolgendeonderzoeksvragen behandeld:
1. Welkedemografische,economischeenruimtelijkeproblemenzijnerinhetlandelijk
gebiedteonderscheiden;
2. Welkeontwikkelingenzijnerophetgebiedvanhoogwaardige bedrijventerreinen
enwat isderolvangroendaarbij;
3. Welke invloedheeftdekwaliteit vandewoon-enwerkomgeving opdeeconomischeontwikkeling ineenregio;
4. Voor welke problemen die gesignaleerd zijn naar aanleiding vanvraag 1 kande
aanlegvangroene bedrijventerreinen eenoplossingbetekenen;
5. Hoemoetdeontwikkelingvangroenebedrijventerreinen inhet regionaal-economischbeleidworden betrokken?
1.4 Onderzoeksopzet
Hetonderzoekwordt uitgevoerdaandehandvaneeninventarisatie vandeervaringen ineenaantal Europese landen met hoogwaardige (groene) bedrijventerreinen.
Tevenswordt naarhetregionaal-economischbeleidgekeken.Aandehandvandebevindingen inhet binnen-enbuitenlandwordtbeoordeeldofenopwelkewijzehetconcept
vangroene bedrijventerreinen indeNederlandsesituatie kanworden toegepast.
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2. THEORETISCH KADER EN BEGRIPSBEPALING

2.1 Inleiding
Inhetinleidendehoofdstuk isgestelddatgroenebedrijventerreinenkunnenbijdragenaande(economische)ontwikkelingvanhetlandelijkgebied.Indit hoofdstuk wordt
ingegaanopbestaandeinformatieentheorieënwaarmeedezestellingonderbouwdkan
worden,enwaarmeehetbredereverbandwaarbinnenhetconceptvangroenebedrijventerreinengeplaatst moetwordenzichtbaar wordt.
Inparagraaf2.2wordthetveranderendevestigingsgedragvanbedrijveninverband
gebracht metdeeisendieaandevestigingslocatie wordengesteld.In2.3wordt uiteengezetwelkefactorendeontwikkelingvaneenregiobepalenenwelk beleiddeoverheid
kanvoerenomdieontwikkelingtesturen.Hetruimtelijk schaalniveauwaarop bedrijven
endusook bedrijventerreinenfunctioneren,ishetonderwerp vanparagraaf2.4.Tenslottewordt in2.5aangegevenhoedeoverheidhetgroenbeleidfinanciertof indetoekomst
zoukunnenfinancieren.
2.2

Bedrijfslocaties

2.2.1 Algemeen
Hetzoekprocesvanbedrijven naareenlocatiewordt steedsingewikkelder, omdat
steedsmeerfactorenvaninvloedzijnopdekeuze.Inhetbeginvandeindustriële ontwikkelingwarenslechtstweefactorenvanwezenlijkbelangvoorbedrijven:deaanwezigheid
vangrondstoffenendenabijheidvandemarkt.Demeestebedrijvenwarendanookgevestigd waar degrondstoffen aanwezigwaren (bijvoorbeeld bij kolenmijnen) of inde
nabijheidvanveelconsumenten(indesteden).
Door de ontwikkeling indeinfrastructuur encommunicatiemiddelen endeafnemendegrondstofintensiteitvanveelproductenisdeafhankelijkheidvandenabijheidvan
grondstoffen enconsumentenverminderdenzijnanderefactorenzoalsfiscaal klimaat,
werk- en leefomstandigheden en aanwezigheid van gekwalificeerde arbeidskrachten
belangrijker geworden.
Deeisendie gesteldwordenaandevestigingslocatie kunnenverdeeldworden in
generieke enspecifiekevoorwaarden (NEI/Kolpron, 1994).Generiekevoorwaarden zijn
algemeenenzijnvoordeverschillendesectorenvanhetbedrijfslevengelijk,alhecht het
ene bedrijf meer aaneenbepaaldefactor daneenander.Voorbeeldenvan generieke
voorwaarden zijn:politiekeeneconomischestabiliteit gunstigfiscaalklimaat,goedeinfrastructuur,arbeidsmentaliteit endeverhoudingtussenarbeidskostenen productiviteit.
Specifiekevoorwaardenzijnverschillendvoorbepaaldetypen bedrijven.Ditisonderandereafhankelijkvanhetproduct,groteenplaatsvandeafzetmarkt endecontactintensiteit metklanten.
2.2.2 Trends
MethetverdwijnenvandebinnengrenzenindeEuropeseUnieenonderinvloedvan
deglobaliseringveranderthetvestigingsgedragvanbedrijven.Hetbelangvannationale
factorenisafgenomenendeconcurrentietussenregio's/stedenistoegenomen.Bedrijven
wordensteedsvaker "footloose",watalsgevolgheeftdatzevrijerzijninhetkiezenvan
eenvestigingslocatie.Ditisonderanderehetgevolgvandeveranderendeorganisatievan
debedrijfsvoering (specialisatie,flexibeleproductie).Ditheeftertoegeleiddathetdoorslaggevende belangvankostenfactorenisverminderdtenvoordelevan"kwaliteitsfacto18

ren" (NEl/Kolpron, 1994;Andersson, 1991).Hoewel de aardvan de kwaliteitseisen per
soortbedrijvigheidverschilt,gaatdezetendensinalgemenezinop.Infiguur2.1istezien
hoedevestigingsfactoren vooreenaantalsectorenveranderen.
Voorbedrijventerreinenheefthetveranderendevestigingsgedragvanbedrijveneen
aantal gevolgen.Zekunnenzichniet langer onderscheidendoor allééneengoede ligging, goede bereikbaarheid,gunstige grondprijsof aanwezigheidvan parkeervoorzieningen,debekendefactorenwaaraaneenbedrijventerrein iniedergevalmoetvoldoen.
Hetzijnsteedsvakeranderefactoren,zoalsrepresentativiteit,eengoedleef-enwoonmilieu, nabijheidvanvoorzieningen enzovoort,dieeenrolspelenbijde locatiekeuzevan
bedrijven (Ministerie vanEZ,1994).
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Figuur2.1 Veranderingeninbelangvanvestigingsfactoren
Bron:EuropeseCommissie, 1993.
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Eenvandeelementenvaneenrepresentatieve omgeving isdeaanwezigheid van
groen.Veelbedrijvenvindentegenwoordiggroenopenindebuurtvandebedrijfslocatie
belangrijk (Andersson, 1991).Deaanwezigheidvangroen heeft verschillende functies.
Voordewerknemerszorgthetvooreenaantrekkelijkewerkplek,naardeklantentoeis
vooral het imagovanbelang.
Erdienenhieroverigensverschillendeschaalniveaustewordenonderscheiden.Voor
eenbedrijf datbinneneenbepaalderegiozoektnaareenaantrekkelijke locatie isvooral
degroenvoorzieningopenrondhetterreinvanbelang.Vooreenregiodiewil beschikkenovereenaantrekkelijk vestigingsklimaat isdit nietvoldoende.Voor het aantrekken
vanmetnamehoogwaardigebedrijvenisdelandschappelijkekwaliteitvandeheleomgevingvanbelang.
Hierbijspeeltookdatnietalleendeomgeving vanhet bedrijf vaninvloed is,maar
ookdatdewoonomgevingvanvoornamelijk dehooggeschooldewerknemerseensteeds
grotererolspeelt(AtzemaenWever,1994).Vooralvoorbuitenlandsebedrijvenisdekwaliteitvandewoonomgevingeenbelangrijke vestigingsfactor.
2.2.3 Type vestigingslocatie
Eenbedrijfvestigtzichhet liefstopeenlocatiediezoveelmogelijk voldoetaande
gestelde eisen.Gezienhet feit dat bedrijven steeds meer afwijkende wensenhebben,
wordt hetmoeilijkerverschillendesoortenbedrijvenophetzelfdeterreinte vestigen.Dit
goldalinhogematevoorbedrijvendieveeloverlast(stank,lawaai)verzorgen,maargaat
tegenwoordig opvoorbijnaelktypebedrijf.Vestigingslocatieswordendanook meeren
meeringerichtvoorspecifiekedoelgroepen (NEI/BCI,1994).Erkunnenzeventypenvestigingslocatiesworden onderscheiden (ziefiguur 2.2).

Type

Kenmerk

Zeehaventerreinen

Terreinenmet kadeslangsdiepvaarwatertoegankelijk voor
grotezeeschepen

Zware industrieterreinen

Bestemdvoorallesoortenbedrijvigheid,vooralvoormilieuhinderlijke bedrijven

Gemengde terreinen

Terreinenmet hindercategorie 1-4, voor regulierebedrijvigheidenniet behorendtot distributie-of hoogwaardig bedrijvenpark

Hoogwaardigebedrijvenparken

Specifiek bestemdvoor bedrijven methoogwaardigeactiviteitenzoalsR&Denhigh-tech productie

Distributieterreinen

Terreinenbestemdvoortransport-en distributieactiviteiten

Stadsrand-kantorenlocaties

Kantorenlocaties instadsrandzones(Bof C locaties),bij uitstek
bedoeldvoor kantoren met behoefteaaneengoedeautobereikbaarheid

Binnenstedelijke kantorenlocaties

Kantorenlocaties inbinnenstedelijke gebieden (Aof B locaties),goedbereikbaar peropenbaar vervoer

Figuur2.2 Typenbedrijventerreinen
Dezeindelingvanbedrijventerreineniseenfunctioneleindeling.Bedrijventerreinen
kunnenook wordenonderscheiden naar economische kwaliteit. Erwordt danwelover
generatiesgesproken (Heidemij/H+N+S, 1994).Ditleidttot devolgendeindeling:
1egeneratie:industrieterrein;het accentligt op(grootschalige) productie;
2egeneratie:bedrijventerrein;naastproductieactiviteitenwordenookanderefunctiesgeïntroduceerd,waarondertransport,distributie enhandel;
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3egeneratie:bedrijvenparken;dekantoorfunctie neemteensteeds prominentere
positie in,wat zichmet name uitdrukt indebeterekwaliteit vande inrichting en
depresentatie;
4e generatie:themaparken;op dergelijke terreinen isniet het hele scalaaanbedrijfsactiviteitentevinden,maargaathetveelmeeromeenconcentratievanactiviteitenrondeenbepaaldthema(distributie,high-tech,wetenschap,biotechnologie);
5egeneratie:topsegment;indezecategoriewordt detraditionelestructuuropeen
bedrijventerreindoorkruist,vanwegedewensvanbedrijvenomzichteonderscheidendooreenhoogwaardigeinrichting,deaanwezigheidvanondersteunendevoorzieningen,gemeenschappelijk beheer incombinatiemeteenoptimale bereikbaarheid.
2.2.4 Hoogwaardige bedrijventerreinen
Debestaande Nederlandsebedrijventerreinen kunnen nietalsgroen bedrijventerreinwordenbestempeld.Inhetstedelijkgebiedkomenenkelehoogwaardige bedrijvenparkenenstadsrand-kantorenlocaties hetmeesteovereenmet hetconcept.Dehoeveelheid groen die op dezeterreinen isaangelegd (zoals bijvoorbeeld op het Brainpark in
Rotterdam),isechterte beperkt omvaneengroenbedrijventerreinte kunnenspreken.
Vanopenbaargroen,eventueelgeïntegreerdinderegionalegroenstructuur,isgeensprake.
DemodernerebedrijventerreineninNederlandzijntescharenonder3e-of4e-generatiebedrijventerreinen.Uitgebreide ondersteunende voorzieningen,eenkenmerk van
5e-generatie bedrijventerreinen,zijnop de Nederlandse bedrijventerreinen nauwelijks
tevinden.Deaandachtvoorwerknemers isinNederlanddanook minder daninandere
landenzoalsEngeland(Kooijman,1996).
Alswenaardeveranderendevestigingsfactorenvanbedrijvenkijken,blijkt erwel
belangstellingtezijnvoorhoogwaardige bedrijventerreinen.Vooralvoormoderne industrie,R&D-bedrijvenenzakelijkedienstverleningwordtdekwaliteitvandevestigingslocatievansteedsgroter belang.Factorendiedaarbijeenrolspelen,zijndekwaliteit vande
werk-enleefomgevingendeaanwezigheidvanondersteunendevoorzieningenalssportfaciliteiten,hotels,restaurantsenwinkels.Daarbijmoetechter niet uit hetoog worden
verlorendatoptimalebereikbaarheidvestigingsvoorwaarde nummeréénblijft (Heidemij
enH+N+S,1994).Hiermoet bijdeaanlegvanbedrijventerreinen terdege rekeningmee
wordengehouden.
Erwordtweleensgesuggereerddatvoorhoogwaardigebedrijventerreinendiezich
specifiek richtenophoogwaardige (technologische) activiteiteninNederlandgeenplaats
is.MenverwijstdannaarhetBrainparkinRotterdam,waarmentevergeefsmikteopvestigingvaneenaantalhoogwaardigetechnologischebedrijven.Menverliestdaarbij uit het
oogdatdeuitstralingdiedeErasmusUniversiteitheeftoptechnologischebedrijvenklein
is.Alser eentechnische universiteit hadgestaanwasdekansopsucceswellicht groter
geweestgeziendeopkomstvanscienceparkenbijdergelijkeuniversiteiten inNederland.
Voor high-tech en R&Dspeelt de aanwezigheid van gelijksoortige bedrijven juist een
steedsgrotere rol (ziefiguur 2.1).
2.3 Regionale ontwikkeling en regionaal-economisch beleid
2.3.1 Hoofdstromingen inhetregionaal-economischdenken
Deregionaal-economischeontwikkelingstheorieën diede laatstedecenniatot de
hoofdstroomgerekendworden kunnenwordeningedeeldindevolgendedriegroepen:
a. neo-klassiekegroeitheorie;
b. cumulatievecausatie;
c.
keynesiaanse regionale groeitheorie.
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ada. Deneoklassiekegroeitheorie wordt bepaalddoor het marktdenken.Door marktwerking zullenverschillentussenregio'svanzelf verdwijnen.Volledige mobiliteit
vanarbeidenkapitaal ishiervooreennoodzakelijkevoorwaarde.Aanhangersvan
dezetheoriestellendanookdathetregionaal-economischbeleidgericht moetzijn
opvrije-marktwerking opdearbeids-enkapitaalmarkt enophet bevorderenvan
mobiliteitvanarbeidenkapitaal.
adb. De door Myrdal in 1957geïntroduceerde theorievan de cumulatieve causatieis
gebaseerdop economiesof scaleenagglomeratievoordelen.Wanneer een regio
eenbepaaldvoordeelzoalseenhavenheeft (initialadvantage),zalereencumulatiefgroeiprocesontstaandatinstandwordtgehoudendoordeschaal-enagglomeratievoordelen. Dit cumulatieve proces zorgt ervoor dat regio's die eenmaal een
voordeel hebbendevoorsprongzullen behoudenopachterblijvende regio's.
adc. De Keynesiaanse regionale groeitheorie isvraaggeörienteerd. De basisgedachte
achterdezetheorie isdatdegroeivaneenregiobepaaldwordtdoordevraagnaar
exportproducten.Wanneerdeontwikkelingvaneenregioachterblijft,kandeoverheidactiefingrijpendoordevraagnaarexportproductentestimuleren.Dit kanze
onderanderedoendoorhetaantrekkenvangroeiïndustrieën door middelvaninvesteringssubsidies.
2.3.2 Nieuwe benaderingen
Erisde laatstetijdveel kritiek gekomenopdebestaandehoofdstromingen inde
regionale ontwikkelingstheorieën, omdat zeslechtaansluiten bijdeontwikkelingen in
depraktijk.Deneoklassieketheoriekandebestaandeverschillentussenregio'snietverklarenengaatuitvanonrealistischeaannamesovermobiliteitvanmetnamearbeid.Ook
decumulatievecausatieheeftteweinigverklaringskracht omdatzevoorbijgaat aanoptredendeachteruitgang inbestaande industriëlecentraenopkomende nieuwegroeiregio's.Dekritiek opdeKeynesiaansebenaderingrichtzichopdeeenzijdigebelichtingvan
devraagnaarexportproducten.Wanneer deregio maargroot genoegwordt genomen
(extreem genomen:deaarde),isergeenverklaringmeervoor economischegroei.
Eenaantalmodernere benaderingenhoudtmeerrekeningmetveranderende productiestructuren,zoalsflexibelespecialisatie,entechnologischeontwikkelingen.Onder
anderen Malecki (1991),O'Donnel (1994)enOkko (1994)geven aandat er meer moet
wordengekekennaardeendogenegroeicapaciteit vanderegio.Metanderewoorden:
zijnderegionale productiestructuur enhet productiemilieu voldoende ontwikkeld?
Factorendiebepalendzijnvoordezeendogenegroeikrachtzijnonder andere het
innoverendvermogenvandebedrijvigheid,infrastructuur (telecommunicatiemiddelen,
havens/wegen/spoorlijnen,bedrijventerreinen)endeaanwezigheidvanvoldoendeopgeleidpersoneel.Technologie iszelfsdesleutelbijuitstekvoor hetverklarenvaneconomischegroei (AtzemaenWever, 1994;Malecki,1991).Hetinnoverendvermogenvaneen
individueel bedrijf isdaarbij niet zozeer van belang,maardat vande regio alsgeheel.
Samenwerkingtussenbedrijven indevormvanbijvoorbeeld uitbestedingenco-makershipszijnhiervoorzeerbelangrijk.Dezevormenvannetwerkentussenbedrijvenonderlingentussenbedrijvenenuniversiteitenenanderekenniscentrazijnbepalendvoor het
innoverendvermogenvanderegio.
2.3.3 Overheidsbeleid
Deveranderendevisieopregionaal-economischeontwikkeling heeftook gevolgen
voor het overheidsbeleid.Langetijd heeft deoverheid inveelWesterse landen min of
meerdeKeynesiaansetheorieaangehangenenhaarbeleidhieropafgestemd. InstrumentendiedaarbijinNederlandzijningezetzijn(selectieve)investeringspremies enhetverplaatsenvanoverheidsinstanties.Metdeinvesteringspremiestrachttedeoverheidbedrijvente bewegenzichinachterblijvende regio'stevestigen.
Methetverleggenvandeaandachtnaardeendogenegroeikrachtvanregio'smoet
ookdeoverheid haar beleidaanpassen.Omdeendogenegroeikrachtvaneenregio te
vergroten, beschiktde(regionale) overheidoververschillende instrumenten:
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verbeterenvande infrastructuur;
stimulerenvantechnologischeontwikkeling,ondermeerdoorhetfinancieelondersteunenvanR&D-activiteitenenhetopzettenvan Innovatiecentra;
verbeterenvanonderwijsfaciliteiten.
Eenbijzonderevormvanhetstimulerenvanderegionaleontwikkeling isdeaanleg
of ontwikkelingvanzogenaamdescienceparkenoftechnopolen.Scienceparkenzijnbedrijvenparken,het liefst indedirectenabijheidvaneentechnischeuniversiteit of hogeschool,waar high-tech bedrijvenenR&D-instituten zijngevestigd.Dezescienceparken
vormendebroedplaatsvoorstartende bedrijven,vaakspin-offsvande universiteit.
Eentechnopooliseenwatbrederconcept,enlaatzichhetbesteomschrijvenalseen
ruimtelijkeclusteringvanhoogwaardige kennisinstellingenenindustrie.Deoverheidkan
deontwikkelingvantechnopolenstimulerendoorhetoprichtenofverplaateenvankennisinstitutenenuniversiteiten.Decrucialefactorbijhetsuccesvolontwikkelenvantechnopolen ishetontstaanvansynergietussendebedrijveneninstellingen (Castellsen Hall,
1994).Ditisechtereenprocesdatnietzomaartotstandkomtenbijhetontwikkelenvan
technopolen isdusgeduldgeboden.Scienceparkenentechnopolenkomen hetbest tot
hun recht ineengrootstedelijk milieu.Tochkunnen zeontwikkeld worden in perifere
regio's, maar dan dient aansluiting gezocht te worden bij bestaande bedrijvigheid en
aanwezige kennis(Lambooy, 1995:CastellsenHall,1994).
OokGroenewegen(1995)geeftaandatdebestaanderegionalestructuur vanwezenlijkbelangisbijdeontwikkelingvannieuweactiviteiten.Nietalleenisbetrokkenheid
vandelokalebevolkingeenbelangrijkeslaagfactor, maarook regionaleverschillenmakenhet onmogelijk eensuccesformule uit eenandereregio blindte kopiëren.Volgens
Groenewegen kunnenachterstandsregio'sopeenaantalmanierenhet regionaal-economischeontwikkelingsvermogen versterken:
verbeterenbereikbaarheid (ookvoor informatie);
onderwijsprogramma's;
stimulerenlokaletoe-enuitleveringsnetwerkenenkennisuitwisselingtussen bedrijvenenonderwijsinstellingen;
verbeterenvanhetleefmilieu.
2.4 Ruimtelijk schaalniveau
Wanneergesprokenwordtoverregio'senregionaal-economischbeleid isvaakonduidelijk overwelkeschaalgesprokenwordt.Eenregiokanbestaanuiteengemeente,
eenprovincie of ingevalvanNederlandmisschienwel uit eenheel land.Vaaksluit het
bestuurlijk niveauwaarophetregionaalenruimtelijk-economisch beleidwordt gevoerd
danook nietgoedaanbijderegiowaarindit beleideffectsorteert. Bedrijventerreinen
functionerenvaakopeenbovenlokaleschaal,terwijlhetdegemeentenzijndiehetbeleid
tenaanzienvanbedrijventerreinen bepalen.Omditduidelijkte maken,wordenhierondertweevoorbeeldengegevenvanhetruimtelijk functionerenvanbedrijvenenbedrijventerreinen.
Doorhet EGI isin1993eenonderzoekgedaannaarhetfunctionerenvandebedrijventerreinenSpaansePolder inRotterdamen's-GravenlandinSchiedam.Uitdatonderzoek kwam naarvorendat hetruimtelijk schaalniveauwaaropdeze bedrijventerreinen
functionerendegemeentegrenzenruimschootsoverstijgt,wataangeeftdatdezemoeten
worden opgenomen in regionaal georiënteerde ontwikkelingsplannen, terwijl dat nu
vaak beperkt blijfttot het lokale,gemeentelijkebeleid.
Eenvandeindicatorenvoor hetruimtelijkfunctionerenvan bedrijven(-terreinen)
isdeverdelingvandeafzet Behalvedoordebouwsectorwordttussende60en80%van
deomzetdoordebedrijvenbehaaldbuitendegemeentegrenzen,waarvan 30tot40%
buitendeprovincie.Nietalleenwordteengrootdeelvandeomzetbuitende betreffende
gemeentezelfgehaald,maarookdebedrijvenwaarwerkaanwordt uitbesteedof waar
toeleverantiesaanwordengedaan,zittenverspreidovereengrootgebied.Doordeindustriewordt65%vandeuitbestedingaanbedrijvenbuitendegemeente gedaanenruim
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30% aanbedrijvenbuitenZuid-Holland.Bijdedienstverlening ligtdit op40en20%. Van
detoeleveranciersvandeindustrie is55%buitendegemeente gevestigden30% buiten
deprovincie(EGI,1993).
VanderKnaapenTortike(1991)hebbenderuimtelijkstructuurvan uitbestedingsrelatiesinhetnoordenvanNederlandonderzocht.Integenstellingtot watverwachtwerd,
bleekdaterook inhetnoordenvanhet land,waarveelminder stuwende bedrijvigheid
aanwezig isdaninderestvanhet land,netwerkenvanrelatiesbestaantussenbedrijven
inderegioen indestedelijkeknooppunten(ziefiguur 2.3). Een grootdeelvanderelaties
speelt zichaf binnen provincies,eendeeloverschrijdt de provinciegrens. Daarbij moet
worden aangetekend dat alleen relaties binnen de provincies Groningen, Drenthe en
Friesland zijn onderzocht. Derelaties metbedrijven buiten deze provincies zijn buiten
beschouwinggelaten.
Degetallen in defiguur staanvoor degemeenten.Groningen (1),Emmen(2)en
Leeuwarden(3)functioneren alseconomischknooppuntinderegio.Daarzittenveelbedrijvendieuitbestedenaanbedrijven inderegio.Drachtenfunctioneertveelminderals
economischcentrumdanvaakwordt gedacht.
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Figuur2.3Ruimtelijke structuur van uitbestedingsrelsties tussen bedrijven in deindustrie en
dienstverlening
Bron:EGI, 1991.
2.5 Financiering groenstructuur
Deoverheidwil dekomendejarenveelinvesteren ingroen.Voor deaankoop en
inrichtingvangrondenhetlatereonderhoud isdaaromveelgeldnodig.Daarom ishet
voor deoverheidvanbelangdaterook private middelenwordeningezetomdegroenstructuurtefinancieren.Eenaantal instrumenten,dietendelealingezetworden inNederland,ishieronderweergegeven.Ditzijnzowelprivatealspubliekefinancieringsmogelijkheden.
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Fiscale regelingen
Groenbeleggenensparenkanaantrekkelijker worden door fiscale regelingen.In
Nederland isin 1995dewet Vermeendvankrachtgeworden,die eenwijziging vande
Wetopdeinkomstenbelasting betekent,waarmeegroensparenenbeleggenfiscaalzijn
vrijgesteld.Omonderdezeregelingtevallen,moeteenprojectwaarin belegdwordt de
statusvanGroenproject hebben.Deontwikkelingeninstandhoudingvannatuur, bosen
landschapkomeninaanmerkingvoordezestatus.Debelangstellingvoorgroenbeleggen
isoverweldigend,waardoor beleggingsinstellingen enbankennaarstigopzoekzijn naar
groene projecten.
Groenfondsen
Eengroenfonds kangezienwordenalseensoortspaarpotwaaruit overhedenen
organisatiesgeldkunnenlenenomhungroenprojectentefinancieren.Doorhiervooreen
centraalfondstecreëren,watoplandelijkmaarook opregionaalniveaukangebeuren,
kanereenbetereafstemmingtussenplaatsentijdstipvanuitvoerenvanprojectengerealiseerdworden.Indienineenregioeenbepaaldproject geplandstaatwaar nognietdirectgeldvoornodig is,kanditvoorlopiggestortworden inhetfonds.Andere regio'sdie
directgeldnodig hebben,kunnenditgeldlenenenlaterterugbetalen.Indezefondsen
kunnen buiten publieke middelenook anderegeldenworden gestort.
Publiek-Privatesamenwerking (PPS)
Bedrijven enparticulierendiebelanghechtenaaneengroene omgeving kunnen
door middelvanPPSmeebetalenaanderealiseringervan.Deoverheid kanmet projectontwikkelaarsafsprekendatzijbedrijventerreinen,recreatiegebiedenof woningbouwlocatiesmogenontwikkelenopvoorwaardedatzijvoldoendegroenaanleggenopdelocatie zelf ennaar gelang demogelijkheden endewenselijkheid ook indeomgeving.De
projectontwikkelaarsmoetendezeextrakostenzienterugteverdienendooreen"groene
premie"teberekenenaandeuiteindelijkegebruikers.Opdezewijzekandefinanciering
vangroenprojecten gerealiseerdworden.In"PPSin't groen"(1994)wordt aangegeven
dat metdezeconstructiemetdeaanlegvaneenwoninglocatie (voor luxewoningen wel
te verstaan)van 1haeenhoeveelheid landbouwgebied van 15hakanwordenaangekochtenworden ingerichtalsbosengedurende 10jaarkanwordenonderhouden.Voor
bedrijventerreinenwordt geschatdatmet 1 ha5-15haboskanwordengerealiseerd.Er
wordt inditgevalookweloverdegroenemultiplier gesproken,dieinhetgevalvanwoningen enbedrijventerreinen dusrespectievelijk 15en5-15 is.
Derealisatievanextragroenindeomgevingzoudoordeprojectontwikkelaar zelf
kunnengebeuren.Eenanderemogelijkheid isdatdebetreffende overheid,meestaleen
gemeente,metde(verwachte)opbrengstvanhetproject,deaanlegvangroenrealiseert
Revolving funds
Eenprobleembijdeaanlegvanwoningenenbedrijventerreinen ineengroeneomgevingisdeontwikkelingstermijn.Vooralbedrijvenzullenniet 10jaarwillenwachtentot
hetaangeplante groenredelijk isvolgroeid.Eenmogelijke oplossingvoor dit probleem
iseen zogenaamd "revolving fund" (Op den Kamp, 1994).Deze financieringstrategie
werkt inhoofdlijnen alsvolgt:
1. deoverheidinvesteertineenlaagwaardiggroenopeenaantal potentiële locaties
voor"groene"bedrijventerreineningedeeltenvanderegionalegroenstructuur die
nogmoetenwordenontwikkeld;
2. wanneer het groenvoldoendevolgroeid is,ontwikkelt deoverheid enkele delen
tot bedrijfsterrein (ofalslocatievoor luxewoningbouw) door delenvanhetaangelegde groentekappen;
3. metdevrijgekomen middelenfinanciertdeoverheiddeontwikkelingvanhetomliggendeniet-weggekaptegroentoteenhogerekwaliteitmeteenrecreatieveen/of
ecologischewaarde,of inanderedelenvanderegionale groenstructuur.
Erziteenaantaljuridischehakenenogenaandezestrategie.Teneerstewordt de
landbouwgrondgoedkoopaangekochtomdatdezebestemdisvoorbosaanleg.Devraag
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isofdeverkopendepartij rechtheeftopeendeelvandeopbrengstenvandeontwikkelingvandit bostot bedrijfsterreinofwoningbouwlocatie.Verder kandekapvanaangelegdbosooktot complicatiesleiden.Hierdientbijdebestemmingvanhetbosbijaanleg
terdege rekeningmeetewordengehouden.
Wanneerdegrondalsbedrijvengrondwordtaangekocht,ligtdeaankoopprijsveel
hoger,waardoorderentelastenhoogoplopen.Ookhetrisicodatnaaanlegenontwikkelingvanhetgroendemarktvoorbedrijventerreinen inzaktendegemeenteof eenontwikkelaar met deduregrondblijvenzitten,isgroot.
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3. REGIONALEONTWIKKELINGEN INNEDERLAND

3.1 Inleiding
Inhet inleidendehoofdstuk iskort ingegaanopdeproblemen inhet landelijk gebied.Daaruitkwamnaarvorendatdeleefbaarheidopverschillendemanierenonderdruk
komttestaan.Daarbijiseenonderscheidgemaakttussenover-enonderdrukgebieden.
Indithoofdstukwordtnaderingegaanopdezeproblematiek.Inparagraaf3.2wordteen
afbakeningvandebegrippenlandelijkgebied,plattelandengroeneruimteen "groene"
en "rode" functiesgegeven.In3.3wordendedemografische ontwikkelingen enin3.4
deeconomischeontwikkelingenweergegeven.Tenslottekomtin3.5de landschappelijke
kwaliteit aandeorde.
3.2 Afbakening
Erzijn vele verschillende definities van landelijk gebied in omloop. In Nederland
kunnenruwwegtweeopvattingenoverwathetlandelijkgebiediswordenonderscheiden
(StrijkerenSijtsma,1996).Deeersteopvattingzietlandelijk gebiedals(overwegend) natuurlijk terrein.Detweedeopvattingzietlandelijkgebiedalsniet-stedelijk gebied.Deze
laatsteopvattingwordt inditonderzoekgebruikt.SijtsmaenStrijkerhebbendit praktisch
ingevuldmetdebegrippengroeneruimteenplatteland.Groeneruimtedefiniërenzijals
allegebied buiten debebouwde kom,dusinclusief deverspreide bebouwing.Voor het
begrip platteland makenzegebruik vandeCBS-indelingvangemeenten naar demate
vanstedelijkheid.Gemeentenzijningedeeldin5klassen:zeersterkstedelijk,sterkstedelijk,matig stedelijk,weinig stedelijk ennietstedelijk. In1992waren322vande647gemeenten geclassificeerdalsniet-stedelijk.Daarinwoonde20%vandebevolking.
Het plattelandwordt gedefinieerd alsalle niet-stedelijkegemeenten,aangevuld
metdegroeneruimtevanalleoverigegemeenten.Hetplattelandbeslaatdaarmee90,6%
vanallegemeentelijk ingedeelde grond inNederland.
Groene enrodefuncties
Groenefunctiesspelenzichnagenoegvolledigafindegroeneruimte.Ditzijnlandentuinbouw, natuur,openluchtrecreatie,waterbeheer enwaterwinning endelfstoffenwinning.Rodefunctieszijnnietgebondenaanhetlandelijkgebied:wonen,infrastructuur
enoverigebedrijvigheid.Dezeindelingzegtdusnieteovereventueleoverlast!Rodefunctieshebbenvaakeennegatieveklankengroeneeenpositieve,terwijl bijvoorbeeldrecreatiewel degelijk veeloverlastmetzichmeekanbrengen.

3.3 Bevolking
Nederlandiseendichtbevolkt land.Ookdeprovinciesdieinonzeogenlandelijken
dunbevolkt zijn,zoalsFriesland,kenneneennaar Europesebegrippenhogebevolkingsdichtheid.DeverschilleninNederlandzijnechter groot.Intabel3.1staatdebevolkingsdichtheid perprovincieweergegeven.Daaruitblijkt datdebevolkingsdichtheidvanZuidHollandenFrieslandeenfactor zeven verschillen.Tochligt debevolkingsdichtheid van
dezelaatste provincie nogbovenhetgemiddeldevandeEuropeseUnie(EU-12).
Buitendeverschilleninabsoluteaantallenisookdegroeivandebevolkingongelijk.
DeNederlandse bevolkingisvan 1980tot 1990gegroeid met 5,7%(watruimboven het
Europesegemiddeldevan3,2%ligt).Inbepaaldegebieden in Nederlandisde bevolking
echternietgegroeidmaargekrompen(ziefiguur3.1)Uitdefiguur blijktdatdebevolking
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Figuur3.1 Bevolkingsontwikkeling naarCOROP-gebieden, 1980-1994
Bron:CBS,bewerking LEI-DLO,1996.
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indekernhardergroeit danindeperiferie.HetnoordenvanDrenthe ishieropeenuitzondering met eenmeerdangemiddeldegroei.Denauwelijksgroeiende of zelfskrimpende bevolkingsomvang in bepaalde delenvanhet land isin belangrijke matetoe te
schrijven aanhetwegtrekkenvanvooraljonge mensen.Omdat dit ook gevolgen heeft
voor hetgeboortecijfer indetoekomstvergrijzendezegebieden ineenhoogtempo.
Tabel3,1 Bevolkingsdichtheidperprovinciein 1990(inwoners/km1)
Groningen

179

Noord-Holland

891

Friesland

166

Zuid-Holland

Drenthe

236

Zeeland

198

Overijssel

306

Noord-Brabant

442

Gelderland

360

Limburg

509

Flevoland

150

Nederland

439

Utrecht

747

EuropesUnie(E.U.12)

146

1.122

Bron:Eurostat1993.
Inhet algemeentrekken voornamelijk hoger opgeleide mensenweg uit perifere
regio's.Ditheeftalsgevolgdattechnologischeontwikkelingenenhoogwaardigewerkgelegenheid inperifere regio'sminder sneltot standzullenkomen(Malecki,1991).
Indezebevolkingsstatistiekenschuilteendeelvandeproblemenvanhet landelijk
gebied.Terwijl de bevolking indeperifere gebieden nietof nauwelijks groeit,vindter
opdiverseterreinen(detailhandel,scholen,gezondheidszorg)eenschaalvergrotingplaats.
Daarbijneemtdegemiddeldewoningbezetting sterkaf. Hetdraagvlak voordevoorzieningenneemtalsgevolgvandezeontwikkelingen ook af.Zoishetaantal woonkernen
metminder danduizendinwonerszonderwinkelsindeperiode 1979-1985toegenomen
vancirca 500tot 1.200 (Bak, 1986).
3.4 Werkgelegenheid en regionaal inkomen
Buitendedemografischeontwikkelingen isdewerkgelegenheidssituatie eengroot
probleemvoordenoordelijke provincies.Diekampenmeteenveelhogerewerkloosheid
dan de restvan het land.Intabel 3.2 isditte zien.Eriseenduidelijk verschiltussende
periferegebieden.DeprovinciesGroningenenFrieslandkenneneenhogewerkloosheid,
evenalsZuid-LimburgenZuidoost-Drenthe.Daarentegenligthetwerkloosheidspercentageinandereperifereregio'salsNoord-Drenthe,Midden-UmburgenZeeuws-Vlaanderen
onder hetgemiddeldevoor Nederland.Daarbijmoetwordenopgemerkt datLimburgen
Zeelandmethetvervagenvandebinnengrenzen inEuropanauwelijksmeeralsperifeer
gebied kunnenwordenbestempeld.
Alswe de gegevens uitsplitsen naarstedelijke enlandelijke gebieden ontstaater
eengenuanceerder beeld.Hetlandelijk gebiedblijktmeteenaanmerkelijk lagerewerkloosheidte kampen danhet stedelijk gebied(zietabel33).Ditgaat overigensopvoor
alleprovinciesbehalveDrenthe,waardewerkloosheidinklasse-5-gemeentenbovenhet
provinciaalgemiddelde ligt.
Nietalleendewerkloosheidspercentageszijnbelangrijk maarookde ontwikkeling
vanwerkgelegenheid.Eenlaagwerkloosheidpercentage betekent nietautomatisch dat
eenregiogeenproblemen kent,omdatdit hetgevolgkanzijnvanhetwegtrekkenvan
debevolkingdoorgebrekaanwerk.Zeeuws-Vlaanderenkentbijvoorbeeldeenwerkloosheidspercentagevanslechts4,6%,maarkamptwel meteenteruglopende bevolking.
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Tabel3,2Werklooshek IspercentaqeperCOROP-aebied (1993)
Oost-Groningen

9,4

Arnhem/Nijmegen

8,5

Oost Zuid-Holland

3,6

Delfzijl

1U

Zuidwest- Gelderland

4,9

Groot-Rijnmond

8,8

OverigGroningen

10,5

Flevoland

5,6

ZuidoostZuid-Holland

4,7

Noord-Friesland

10,3

Utrecht

5.1

WestNoord-Brabant

5,4

Zuidwest-Friesland

9,1

KopvanNoord-Holland

4.9

MiddenNoord-Brabant

6,1

Zuidoost-Friesland

8.3

Alkmaare.o.

5,0

NONoord-Brabant

5,5

Noord-Drenthe

6.0

Umond

3,0

ZONoord-Brabant

6,8

Zuidoost-Drenthe

8,5

Agg!.Haarlem

5,1

Noord-Llmburg

3,7

Zuidwest-Drenthe

6,2

Zaanstreek

4.6

Midden-Limburg

5,8

Noord-Overijssel

5,7

Groot Amsterdam

8.8

Zuid-Limburg

7,5

Zuidwest-Overijssel

5,6

GooienVechtstreek

5,4

Zeeuws-Vlaanderen

4,6

Twente

8,1

Aggl.
Leiden/Bollenstr.

3,4

OverigZeeland

5,0

Veluwe

4,6

Aggl.DenHaag

7,3

Achterhoek

4,3

DelftenWestland

3.3

Nederland

6,5

Bron: CBS.
Alswe degegevensuitsplitsen naarstedelijke enlandelijke gebieden ontstaater
eengenuanceerder beeld.Hetlandelijk gebiedblijktmeteenaanmerkelijk lagerewerkloosheidte kampen danhetstedelijk gebied(zietabel3.3).Ditgaat overigensopvoor
alleprovinciesbehalveDrenthe,waardewerkloosheidinklasse-5-gemeenten bovenhet
provinciaal gemiddelde ligt.
Ta6e/3.3Werkloosheidspercentagepergemeente
Klasse

Typegemeente

naarmatevanverstedelijking
Werkloosheidspercentage

I

zeersterkstedelijk

9,8

II

sterk stedelijk

7,6

III

matig stedelijk

6,4

rv

weinig stedelijk

5,3

V

niet stedelijk

5,1

Bron:CBS, 1995. Stedelijkgebaseerdopomgevingsadressendichtheid.
Nietalleendewerkloosheidspercentageszijnbelangrijk maarookde ontwikkeling
vanwerkgelegenheid.Eenlaagwerkloosheidpercentage betekentnietautomatischdat
eenregiogeenproblemenkent,omdatdit hetgevolgkanzijnvanhetwegtrekkenvan
debevolkingdoorgebrekaanwerk.Zeeuws-Vlaanderenkentbijvoorbeeldeenwerkloosheidspercentagevanslechts4,6%,maarkamptwelmeteenteruglopende bevolking.
30

In het rapport "Ruimtelijk-economische ontwikkelingspatronen in Nederland"
(1994)isdeontwikkelingvandestuwendebedrijvigheidindeperiode 1982-1993weergegeven.Gebiedendieeenminderdangemiddeldeontwikkelingvandewerkgelegenheid
hebbendoorgemaakt, zijnderegio'sEindhoven(Daf en Philips),Twente,Rijnmond,IJmond,Zeeuws-Vlaanderenengrotedelenvandenoordelijkeprovincies.Buitende IJsselmeerpolders iser sprakevanhoge groei inde intermediaire zone, Noord-Limburg,de
Achterhoek,dekopvanNoord-HollandenhetnoordenenmiddenvanDrenthe.Degroei
vondindezeregio'svooralplaatsindezakelijkedienstverlening (Drenthe),traditionele
industrie(AchterhoekenKopvanNoord-Holland),moderneindustrie(DrentheenNoordLimburg) entransport (Noord-Limburg).
Indeagrarischesectorlooptdewerkgelegenheidnogsteedsterug.In1995wasnog
4,0procentvandebevolking(gerekendinarbeidsjaren)werkzaamin land-entuinbouw
(LEI-DLO,1996).Hoewelditindelandelijkegebiedenuiteraardhogerligtdanindestedelijke,wordt zelfsindemeest "platte" gebiedenminder dan20%vanhet inkomenverdiendindelandbouw (Strijker, 1996).

3.5 Groenbeleid «n -problematiek
3.5.1 Algemeen
Doordestedelijkeontwikkelingenstaatdegroeneruimtesterkonder druk, terwijl
tegelijkertijdsprakeisvaneenhogeconcentratievanbewonersenrecreantendiebehoeftehebbenaaneenkwalitatief hoogwaardigwoon-,werk-enleefklimaat.Deafnemende
beschikbaarheidvanbosperinwonerdoetzichindeverstedelijkte gebiedenhetmeeste
voelen. Dit speelt vooral in de Randstad. Bovendien heeft het Rijk de Randstad aangemerktalseengebiedmeteenininternationaalopzichtwervendvestigingsklimaat.Er
wordendaaromhogeeisengesteldaandekwaliteitvanditgebied,terwijlertevensdoor
dezekwalificatie grotedruk wordt uitgeoefendopdie kwaliteit.
Bijhetbegripgroenmoetmendenkenaanparken,bossen(metzowelnatuur-als
recreatiefunctie) enanderenatuurvormenzoalsheide,aldannietincombinatie metwaterpartijen.Beleidsmatigwordt groenonderverdeeld indrietypen:lokaal,regionaalen
strategischgroen.Lokaalgroenisgroenindewijkterwijlmenbijstrategischgroenmoet
denkenaangrotegroengebieden(minimaal1.000ha).Regionaalgroenzitdaartussenin.
Ditkaneengroot park betreffen,maarookeengroengebiedof routestructuur vanenkeletientallentot honderdenhectaren.
3.5.2 Groenbeleid
Deoverheidheeftzichtendoelgestelddekomende25jaardehoeveelheidbosmet
75.000hauitte breiden.Hiervanwordt 15.000hainhetstedelijk gebiedaangelegden
60.000hainhetlandelijkgebied.Vandielaatste60.000hawordtcirca30.000haoplandbouwgronden aangelegd,medeinhetkadervanhetEuropeesbeleid,enwordt 15.000
haalsnatuurgebieden 15.000haalsoverigbosingericht.
Stedelijkegebieden
Deproblematiek zoalsdiein3.5.1isgeschetst,heeftdeoverheidertoegebrachtde
hoeveelheidgroentevergroten,zowelindeRandstadalsdaarbuiten.Hetgrootste deel
hiervan krijgt eenmultifunctioneel karakter, wat betekent datdezegebiedenook bestemd zijn voor recreatie.Inde Randstad isgestart metdeontwikkeling vanzesgrote
groengebiedenmeteenoppervlaktevan 1.000à2.000hapergebied.Indezegebieden
zalintotaal4.200haextraboswordenaangelegd.
Voordestadsgewestenbuitende Randstadwordt inhetStructuurschema Groene
ruimte uitgegaan vanbosuitbreiding met eenomvangvan 100tot 200haperstadsgewest,intotaalongeveer3.000ha.InmiddelswordtinhetBosbeleidsplan(1993)aangegevendatdezehoeveelheidonvoldoende is,enzowelhetaantalstadsgewestenalsdehoeveelheid bosperstadsgewest uitgebreid moetworden.
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Hetlandelijk gebied
Voorverschillendedoeleindenwordt bosaangelegd inhet landelijk gebied.Voorbeeldenzijn:versterking EcologischeHoofdstructuur, houtproductieenversterking landschappelijke kwaliteit inhetalgemeen.Eennieuwe,envoorditonderzoek interessante,
ontwikkelingisdatdeoverheiddeaanlegvannieuwelandgoederenstimuleert.Eenlandgoediseenboscomplexmetdaarinéénwoonhuisvanallure.Alsminimale omvangvan
de bebossingvandelandgoederen wordt 5haaangehouden.Metname inrelatie met
hetlocatiebeleidzalnaderwordenbezieninhoeverreenonderwelkevoorwaarden ook
andere functiesdanwonenwordengekoppeldaannieuwe landgoederen (Bosbeleidsplan, 1993).Dehuidigediscussieover nieuwe buitenplaatsensluit hierbijaan.
3.5.3 Groenproblematiek
Bijhetgroenbeleidzijndiverseoverheden(rijk,provinciesengemeenten)entalvan
bestuurlijkeorganisaties(ROM/WCL-projecten)betrokken.Demeesteaandachtgaatdaarbijuitnaarlokaalenstrategischgroen.Hetregionaalgroendreigt daarbijtussende wal
enhetschipte rakenomdatgeenenkelebestuurlijkeactorzichprimair verantwoordelijk
voertvoorditgroen(VandenEeden,1997).LNVhoudtzichvoornamelijk bezigmet het
strategischgroenengemeentenmethetlokalegroen.Voordezecategorieënzijnin het
algemeenvoldoendefinanciëlemiddelenbeschikbaar.Hetrijkfinanciert destrategische
groenprojecten (waarbij overigens zoals bij het Bentwoud ook naar private financiers
wordtgezocht)enhet lokalegroenwordt normaalgesprokenopgenomen indeVinexuitvoeringsconvenanten.
Definanciering endeuitvoeringvanhet regionale groenvormt echtereenknelpunt.LNVsteltdatdeprovinciesenlokaleoverheden primair verantwoordelijk zijnvoor
hetregionalegroen.Deprovinciesstellenechterdatzijhuncoördinerende rolgeziende
beschikbaremiddelennaarbehorenuitoefenen.Voordeaanlegenbeheervanmeerregionaal groen ismeergeldvanderijksoverheid nodig.IndeActualisering vandeVINEX
(1996)wordt aangegevendathetRijkzalgaanbekijken inhoever hetkanenwil bijdragenaandeontwikkelingvanregionaalgroen.
Eenanderknelpuntvormendebeheerslastenvanhetnieuwaante leggenstrategischgroen.Provincies,gemeentenenrecreatieschappenvertonenweinig enthousiasme
omdezelastenopzichtenemen,vooraldoorhetstructurelekaraktervandebeheerslasten.Ookhet beheervanregionaalgroenkaneenprobleemvormen.Landelijkegemeenten zullen niet snelbereidzijnhier aanbijte dragenalsdit groenvoornamelijk wordt
aangelegdomalsrecreatiegebiedtedienenvoordestedeling.
Eenaantalvandeoplossingenvoordeproblematiek rondregionaalgroendiedoor
Vanden Eeden(1997)wordenaangedragen,zijn:
deverschillendeoverhedendienenmeerfinanciële middelenvrijtemaken;
in ruimtelijke plannen dient meerdanthanseenexpliciete koppeling te worden
gelegdtussenrood(bouwwoningenenbedrijfslocaties)engroen(recreatieveverbindingenengroene plekken);
LNV en het IPO(de provincies) dienen tot een betere afstemming vantaken en
verantwoordelijkheden tekomen.
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4. RUIMTELIJK ENREGIONAAL-ECONOMISCH
BELEIDINNEDERLAND

4.1 Inleiding
Indit hoofdstuk komthet ruimtelijk enregionaaleconomischbeleidin Nederland
aandeorde.Daarbijwordt deaandachtvooralgerichtopdeplaatsvanbedrijventerreinenindat beleid.Inparagraaf 4.2wordt ingegaanopdehoofdlijnen vanhetbeleidop
nationaal niveau.In4.3 wordt het beleid met betrekking tot bedrijventerreinen nader
toegelicht. In4.4worden enige kanttekeningen geplaatst bij het beleidvandeNederlandseoverheid.Tenslottewordt in4.5aangegevenwelkemogelijkhedenerbestaanom
deverschillende beleidsterreinenopregionaal niveaubeteropelkaar aftestemmen.
4.2 Nationaal beleid
Hetregionaal-economischbeleidondergaatde laatstetweedecenniaeenfundamentele wijziging.Hetuitgangspunt verschuiftvanhetrechtvaardigheidsbeginsel naar
hetdoelmatigheidsbeginsel.Hetrechtvaardigheidsbeginsel houdt indatdewelvaartzo
gelijk mogelijk over het landwordt verdeeld,wat erop neer komt dat deeconomische
ontwikkelingvanvooralachterstandsregio'swordtgestimuleerd,bijvoorbeelddoormaatregelengerichtophetverplaatsenvanondernemingennaardieregio.Deselectieveinvesteringspremiewashier eeninstrument voor.Hetdoelmatigheidsbeginsel betekent dat
vooralvanuitdekansenvanregio'swordtgeredeneerdendathetgeldzoeffectiefmogelijkwordt ingezet.Heteffectvanhetbeleidophetnationaleinkomenstaatdaarbijvoorop,ennietzozeerdeverdelingdaarvan.
Heteconomischbeleidvandeoverheidwordt,enniet indelaatsteplaatsdoorde
regeringzelf,ookwelruimtelijk-economischbeleidgenoemdinplaatsvanregionaal-economisch beleid. Het Rijk richt zich hoofdzakelijk op prioritering en financiering van
(hoofd)infrastructuur, dehoofdlijnenvanhetruimtelijkeordeningsbeleidenhet bestuurlijke kadereninstrumentarium.Deregionaleoverhedenmoetendit voorwaardenscheppende beleidvande Rijksoverheidverder invullen,op basisvandespecifieke regionale
structuur.
Eenvandehoofdlijnenvanhetvoorwaardenscheppendbeleidisdeversterkingvan
deinternationale positievanNederlandalsdistributieland.Hetmainportmodel(Schiphol
enEuropoort)speelthierineencentralerol.Daarbijwordt opgroteschaalgeïnvesteerd
indeachterlandverbindingen methetbuitenland.
Eentweede beleidslijn ishetversterkenenbenuttenvandeendogene groeikracht
vanregio's.Daarbijiseenbelangrijkerolweggelegdvoorderegio'szelf.Elkeregiodient
eenvisieteontwikkelenopdeversterkingenbenuttingvandeeigen,specifiekepotenties
enopdeaanpak vanknelpunten.(Heyset al., 199S).Het Rijkverrichtwaar nodig extra
inspanningen.Actueel isopdit punt hetgrote-stedenbeleid,waarbij desteden kunnen
rekenen opextrafinanciële steunvanuit het Rijkende E.U.Alveellanger wordt steun
gegeven aanzogenaamde doelsteltingsregio's,gefinancierd uit de Europese Structuurfondsen.Deontwikkelingsprogramma's diein-endoor-dezeregio'stot ontwikkeling
worden gebracht, zijn alletoegesneden op de specifieke problemen en potenties van
dezeonderlingzeerverschillenderegio's.Hetderdepuntvanhet ruimtelijk-economisch
beleidishetvraagstukvanruimtevoorbedrijvigheid.Ditpunt isverder uitgewerkt inde
volgende paragraaf.
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4.3

Bedrijfslocaties

4.3.1 Ruimteclaims
Inhetdichtbevolkte Nederlandmoetzorgvuldigmetderuimewordenomgegaan.
Metnamedefunctieslandbouw,wonen,bedrijvigheid,natuur,recreatieeninfrastructuur
beconcurrerenelkaaromderuimte.Tochiseropnationaal niveaugeenruimtegebrek in
absolutezin.Hetprobleemvanderuimteschaarsteisechter niet inessentietevangen in
termen vangeaggregeerde vraagenaanbodop nationaal niveau.Dewoningmarkt en
vooraldemarktvoorbedrijfslocatieszijngeografischsterkgesegmenteerd(NEI/Kolpron,
1994).Dit betekent eentekort aanruimte voor eenbepaalde functie ineenregio niet
zomaar elderskanwordenopgevangen.
Opregionaalniveaubestaanerconflicterenderuimteclaims.Bedrijfslocatiesmoeten
concurreren met groene ruimte,anderebedrijfslocaties,woningbouwlocaties eninfrastructuur.Indevormgevingvanhetruimtelijkeordeningsbeleidwordtechteronvoldoende aandacht gegevenaanhet vraagstuk vande bedrijfslocaties, ook op het rijksniveau
(Heijs,KleynendeGroene,1996). Woningbouw krijgt meestaleenhogere prioriteit dan
deaanlegvanbedrijventerreinen.DeSER(1995)geeft aandatomaannieuweeconomischeactiviteiteneengoedevestigingsplaatstekunnenbiedeneenzoharmonischmogelijkesamenhang met andereruimteclaims zoalswonen,recreërenenhet handhavenvan
eenkwalitatief goede ruimtelijke omgeving,bewerkstelligd moetworden.
4.3.2 Planning bedrijfslocaties
De planning vandetoekomstige benodigde ruimte voor bedrijvigheid geschiedt
andersdanvoorwonenendeinrichtingvanhetlandelijkgebied.DetoekomstigebehoefteaannieuwewoningenisvastgelegdindenotaVolkshuisvestingenerwordtinvoorzien
door middelvanuitvoeringsconvenanten vandeVinex.InhetStructuurschema Groene
Ruimtewordtaangegevenhoehetlandelijkgebiedwordt ingericht,waarbij bijvoorbeeld
deaanlegvanstrategischegroenprojectenvoordekomende20jaarwordtgepland.Over
detotalebehoefteaanruimtevoorbedrijvigheidwordenechteroprijksniveaugeenrichtinggevende uitspraken gedaan.Dit lijkt tegenstrijdig met het belangwat momenteel
wordt gehechtaandeeconomischeontwikkelingvanNederland.
DitbetekentnietdathetRijkzichnietbezighoudt metderuimtevooreconomische
activiteiten.Voorgrote projectenzoalsSchipholbestaanapartePlanologischeKernbeslissingen(PKB's)enhoewelerindeVinex-uitvoeringsconvenanten geen prestatieafspraken
zijngemaakt over hetaanbodvanbedrijventerreinen,geldt erweleen inspanningsverplichting.Naaraanleidingvandegeconstateerdeschaarsteaanbedrijfslocatiesinhetrapport "Ruimte voor Regio's,het ruimtelijk- economische beleidtot 2.000" (1995)zijner
tussen de Rijksoverheid en provinciesafspraken gemaakt omte komentot een betere
planningenruimtereservering.Dedaadwerkelijkereserveringvanruimtevoorbedrijfslocatieswordtevenwelnadrukkelijk overgelatenaandeprovincialeengemeentelijkeoverheden.Deprovinciesgevenindestreekplannen aanwaar eventueelruimte isvoortoekomstige bedrijventerreinen.Streekplannenzijnopdit punt echternietbindend.Degemeentelijke bestemmingsplannen,waarindedefinitieve bestemmingwordtvastgelegd,
zijndatwel.Gemeentenzijndanookeenzeerbelangrijke actorbijdeontwikkeling van
bedrijventerreinen,terwijl het belangvanbedrijventerreinen hetgemeentelijke niveau
inhet algemeen overstijgt.
SeipenOlden(1996)stellenechterdatnietalleendeplanningenruimtereservering
verbeterdmoetenworden maardaterook eenbetereontwikkelingsstrategie moetkomenomgeplandebedrijfslocatiesslagvaardigterealiseren.Eengoedevoortgangsbewakingzaleenbelangrijk onderdeelvandeplanningmoetenzijnomdeplanningtijdig bij
te kunnensturenalsdeontwikkelingen daaromvragen,enhetaanbodkwantitatief en
kwalitatief op het gewenste niveautehouden.
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4.3.3 Vraagenaanbodvan bedrijfslocaties
Desituatietenaanzienvanderuimtevoorbedrijflocaties issomberte noemen.De
komendejareniserschaarstevoordiversetypenbedrijventerreinen.Voor hoogwaardige
bedrijvenparkenenstadsrand kantorenlocaties zijndesaldiweergegeven intabel 4.1.
Eennegatiefsaldobetekentdatereentekortisofontstaat.Hetsaldoishetverschil
tussendebestaandevoorraad+dehardeplannen(plannenwaarvandekanszeer groot
wordtgeachtdatzedoorgangzullenvinden)minusdegeschattebehoefteaanbedrijventerreinenvolgenshet"BalancedGrowth-scenario".Ditscenariogaatuitvaneengroeivan
het BNPvan3,25% perjaar. Dit isietsmeer dande3%waar het huidige kabinet naar
streeft.
Vooralvoorhoogwaardigebedrijvenparkeniserschaarste.Inmaarliefst37vande
41regio's ontstaat eentekort. Daarbij moetnogwordenaangetekenddat in20regio's
waar eentekort bestaattotaal geenvoorraadaanwezig isendat hetverwachte tekort
van 1.715hagroter isdanhet huidigeaanbod(voorraad+hardeplannen)van593ha.
Tabel4.1Saldihoogwaardigebedrijventerreinen (HB)inha,1995-2014, enstadsrand-kantorenlocaties (SK) in 10.000m', 1995-2004volgenshetBalancedGrowth-scenario
Regio

HB

SK

Oost-Groningen

- 20

2

Delfzijl en omgeving

- 5

0

Overig Groningen

- 3

-2

Noord-Friesland

- 39

4

Zuidwest-Friesland

- 12

-2

Zuidoost-Friesland

29

-5

Noord-Drenthe

21

2

Zuidoost-Drenthe

- 11

-2

Zuidwest-Drenthe

- 22

2

Noord-Overijssel

- 65

-3

Zuidwest-Overijssel

- 29

3

Twente

- 95

Veluwe
Achterhoek

HB

SK

Haarlem

- 21

4

Zaanstreek

- 15

-2

Groot-Amsterdam

- 98

133

0

14

HetGooienVechtstreek

- 25

14

LeidenenBollenstreek

- 25

-4

's-Gravenhage

- 45

19

DelftenWestland

- 15

-5

OostZuid-Holland

- 25

-4

Groot-Rijnmond

- 71

-16

Zuidoost Zuid-Holland

- 44

10

-4

Zeeuws-Vlaanderen

- 10

-2

- 64

-7

OverigZeeland

- 34

-3

- 60

-2

West Noord-Brabant

-108

2

12

8

Midden Noord-Brabant

- 79

-5

Zuidwest Gelderland

- 29

13

Noordoost Noord-Brabant

-153

-10

Utrecht

-162

27

Zuidoost Noord-Brabant

-152

-6

Kopvan Noord-Holland

- 25

-1

Noord-Limburg

- 47

-3

Alkmaar en omgeving

- 20

14

Midden-Limburg

- 31

.4

Umond

- 13

-2

Zuid-Limburg

• 68

0

Flevoland

- 37

3

Nederland

-1715

Arnhem/Nijmegen

eennegatief saldobetekentdal

Regio

Noordzeekanaalgebied

166

tereen1 ekortis/ zalontstaan.

Bron:MinisterievanEconomischeZaken. 1996.
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Overigenswordengeplande bedrijventerreinen dienoggeendefinitievebestemminghebbenautomatischondergemengdeterreinengeschaard,zodateendeelvanhet
tekortaanhoogwaardige bedrijventerreinen lageruit kanvallen.Erkan geconcludeerd
worden dat er een behoorlijke planningsopgave voor hoogwaardige bedrijvenparken
bestaat.
4.4 Kanttekeningen bij het beleid
Het ruimtelijk-economisch beleidistamelijk eenzijdig gericht opde rolvaninfrastructuurenhetaanbodvanvoldoende ruimtevooreconomischeactiviteiten.De samenhang met aspectenvande arbeidsmarkt endewoningmarkt enhet technologiebeleid
krijgtweinig aandacht.
Het beleidtenaanzienvanbedrijfslocaties isvooralgericht ophet realiserenvan
voldoendekwantiteit.Dekwaliteitvanbedrijfslocatiesenhetverbandmetandereomgevingsfactorenkomtonvoldoendeaanbod.DeSociaal-EconomischeRaadschrijft hierover:
"Inhetlichtvaneerdergenoemdeverengingmistderaadevenweleengeïntegreerdevisieophet versterken vanvestigingsplaatsfactoren vooreconomischeactiviteiten. In
eendergelijke geïntegreerdevisieisniet alleenplaatsvooraspectenalsbedrijfslocaties
eninfrastructuur, maariserookaandachtvoorandereaspectendiedeaantrekkelijkheid
alsvestigingsplaatsbepalen, zoalseengoedmilieu,dezorg voordenatuur endekwaliteit vandeleefomgeving Deraadwenstditnogmaalsonderdeaandachttebrengen".
(SER,1995:AdviesRuimtelijk-economisch beleid 1995-1999,pagina23).
VandenEeden(1997)geeftaandatdiverseministeries(VROM,EZ,Financiën)onvoldoendeonderkennendatinvestereningroeneenbelangrijke factor isvoorde kwaliteit
vanhetvestigingsklimaat.EZzelfgeeftaandathetvooralzorgheeftvoordehoeveelheid
ruimtevooreconomischeactiviteiten,enmetnamevoordezwaardereenruimte-extensievebedrijvigheid.Indeogenvandit Ministerie komt dehoogwaardige bedrijvigheid
tochwelaanhaartrekken.TenaanzienvangroenebedrijventerreinensteltEZzichterughoudend op omdat menbangisdat dit uiteindelijk niet tot meer maartot minder beschikbareruimte leidt.Daterdelaatstetijd,ookdoor EZ, aangegevenwordt dat Nederlandzichnietlouteralsdistributielandmoetontwikkelen maardatook kennisintensieve
industrieendienstverlening belangrijkesectorenzijnheeftnognietgeleidtot meeraandachtvoordevoor dezesectorenbelangrijke kwaliteit vandewerk-enleefomgeving.
Verderschietookdeafstemmingvanhetbeleidtussendeverschillende overheden
tekort.Bijdeontwikkelingvanbedrijventerreinen gedragengemeentenzichtevaakals
concurrentenvanelkaar,terwijlzedehandenbeterineenkunnenslaanwaardoorzeaan
degewenstesegmentatiekunnenvoldoen.HetNEI(1995)geeftdanookaandathetstrategischregionaal-economischbeleid,waardeontwikkeling vanbedrijventerreinen met
een bovenlokale uitstraling deel van uitmaakt, op een hoger bestuurlijk schaalniveau
moet worden getild.DeSER (1995)isvanoordeeldat provinciale bestureneengrotere
rolmoetenspelenbijhetzoekenvanoplossingendieregio'skunnenbiedenbijhetoplossenvan de knelpunten in de ruimtelijk-economische structuur, zoals het allocerenvan
ruimtevooreconomischeactiviteiten.DeRaadgeeftdaarbijechteraandatde provincies
indezerolgehinderdwordendoordatdedoordedepartementenopgelegderegelgeving
onderlingvaakslechtisafgestemd.Eenvandeoplossingendiewordenaangedragenis
devormingvankrachtige regiobesturen indevormvanstadsprovincies.
4.5 Regionale afstemmlngsmogelijkheden
Indevorigeparagrafenisaangegevendatdeafstemmingvanhet beleidtenaanzienvanbedrijventerreinentussengemeentenonderlingtewensenoverlaat endatde
regieroldoordeprovinciesonvoldoendewordt of kanworden uitgevoerd.Deeconomischepotenties die regios hebbenwordenhierdoor onvoldoende benut.
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Doordeoverheid,deprovinciesendiversegemeentenworden diverse initiatieven
ontplooid om indezesituatieverbetering aante brengen.Deoplossingwordt meestal
gezochtindevormingvanstadsprovinciesof gemeentelijke herindelingenwaarbij buurgemeentenvangrote stedenwordengeannexeerd.Ditstuit inhetalgemeenechter op
grote bezwarenvandebevolking,waardoor hetbenodigde draagvlak ontbreekt.
Eenbovenlokale afstemmingvanhetbeleidkanook bereiktworden zonder wijzigingen inde bestuurlijke indeling.Met het huidige BoN(Besturenop Niveau)systeem,
waarbijcentrumgemeentenmetomringendegemeentensamenwerkenineenRegionaal
Openbaar Lichaam,kunnengoederesultatenwordengeboekt.Problemendie ontstaan
bijdesamenwerking,zoalsinhetRijnmond-gebied,zijnmeestaltewijtenaanonvoldoendebereidheidvangemeentendaartoe.
Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) lijkt welte slagen in haar opzet. In dit
RegionaalOpenbaar Lichaamwerken25gemeentensamen,tot nutoetot tevredenheid
vandeovergrotemeerderheid(Ritsema,1996). DeregioAmhem-Nijmegenkenteenaantalgroteproblemenzoalseenhogewerkloosheid(met8,5%ruimbovenhetgemiddelde
inNederlandvan6,5%,buitenFrieslandenGroningenscorenalleenAmsterdamenRotterdamslechter)eneentekortaanbedrijventerreinen.Ookstaanereenaantalingrijpendeprojectenopstapelophetgebiedvaninfrastructuur (HSL-Oost,Betuwelijn,doortrekkenA-15)enwoningbouw (50.000woningentot hetjaar 2015).Verder isereen groot
groengebiedvancirca1.000hagepland.HoewelhetRijkveelbelanghechtaanditgroenprojectishetnietopgenomeninhetStructuurschemaGroeneRuimteenisdefinanciering
nogniet rond.
Voordeontwikkeling vanbedrijventerreinen inderegio heeft het KANbindende
afsprakenmetdegemeentengemaakt.Opdezewijzeontstaat eenevenwichtig aanbod
vanbedrijventerreinen,waarbijookvoldoende milieuhinderlijke bedrijventerreinenwordenontwikkeld.Uitgangspunt isdatdebedrijventerreinen opeenzogunstig mogelijke
locatieworden aangelegd,waarbijookwordt bekekenaanwelk soort bedrijventerrein
opkortetermijnhetmeestebehoefte is.Omdatgemeentenvaakveelverdienenaande
grondexploitatie bijaanlegvanbedrijventerreinenwordendegemeentendievolgensde
afsprakengeenbedrijventerreinenmogenaanleggen(buitenwelkebestemdzijnvoorde
lokalebedrijvigheid)gecompenseerddoorsociaal-economischbeleidopandereterreinen.
Voordetoekomstwordt gedachtaaneenRegionaleOntwikkelingsmaatschappij diede
regionalegrondexploitatie uitvoert.
Indeplannenvanhet KANisookruimtevooreenaantalhoogwaardigebedrijventerreinen,waarbijgemeenschappelijke voorzieningen,hoogwaardige telecommunicatiemiddelenengroenzijnvoorzien.Toteenintegratiemethetgroenbeleidishetechternog
nietgekomen.Degroteonzekerheidoverderegelgeving (zoalshet locatiebeleid),definanciëlerisico'senhethuidigetekortaanbedrijventerreinendienoopttotsnellerealiseringvanprojecten,staanditvoorlopig nogindeweg.Welworden bijdeaanlegvanhet
grotegroengebiedmogelijk nieuwebuitenplaatsen(ziehoofdstuk 5)ontwikkeld.Echter
ook opdit gebied zijnernoggroteonzekerheden.
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5. GROENE BEDRIJVENTERREINEN

5.1 Inleiding
InNederlandontstaatlangzaambelangstellingvoorluxerebedrijventerreinen.Vanaf eindjarentachtig iseenaantal bedrijventerreinen ontwikkeld dieonder denoemer
"hoogwaardige bedrijventerreinen" kunnenwordengerangschikt.Totnutoekennende
Nederlandsehoogwaardige bedrijventerreinen vooraleenstedelijk karakter, zowelqua
liggingalsquainrichting.Recentelijk iseenaantalonderzoeken gedaannaarbedrijventerreinenmeteenmeerlandelijk karakter.Demeestinhetoogspringende onderzoeken
zijnverwoord inde rapporten "Buitenplaatsen instadslandschappen" (1995) behorend
bijde "VisieStadslandschappen" uitgebrachtdoorhetMinisterievanLNVen"Werklandschappen" (Heidemij adviesenH+N+S,1994)endeontwikkelingsstudie vanhetgrensoverschrijdendbedrijventerreinAachen-Heerlen.Deeerstetweestudieshebbeneenmeer
oriënterendkarakter,terwijlbijhetgrensoverschrijdendbedrijventerreinAachen-Heerlen
naardeontwikkelingsmogelijkheden opeenspecifiekelocatie isgekeken.Dezedriestudiesworden indit hoofdstuk kortsamengevat.
5.2 Werklandschappen
InhetrapportWerklandschappenstaandebevindingenvanhet onderzoek uitgevoerddoor HeidemijAdviesenH+N+Snaardeontwikkelingsmogelijkheden vangroene
bedrijventerreinen inderegio Rotterdam.Ditonderzoek isuitgevoerd inopdrachtvan
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam,namenseenbrederverbandvanopdrachtgevers.
Debeleidsontwikkelingen hebbenbijdeopdrachtgeversdebehoefte gewekteen
verkennendonderzoektelatenverrichtennaardemogelijkheden omgroenenbedrijfsbestemmingentecombineren.Ditzijndanbedrijventerreineningebedinoftegengroenstructurenofdaar zelfsintegraaldeelvanuitmakend.Vanuitdemarkt lijkt er behoefte
aandezegroenebedrijventerreinentebestaan,endoordezecombinatiekaneengedeeltevandegroene claimsrondRotterdamwordengerealiseerd.
InRotterdam ishet besefontstaandatdeRijnmond-regio eenslecht imago heeft
bijburgersenbedrijvenvanwegedemilieuvervuilende industrie,dehogewerkloosheid,
de congestie op de wegen en de monotone, grijze uitstraling van de haven. Daarom
wordt inhetkadervanhetROM-Rijnmond-project gewerktaaneengelijktijdigeverbeteringvandeeconomischestructuur,dewoon-enwerkomgevingenhet milieuvanderegio.
Eenvandeproblemenwaarderegiomeekampt ishettekort aanbedrijventerreinen. Door middelvaneenintegrale planningvan bedrijventerreinen engroenvoorzieningenmet behulpvanhetconceptgroenebedrijventerreinen hooptmenhierverbeteringinaantekunnenbrengen.InhetrapportWerklandschappeniseenviertalconcepten
vangroenebedrijventerreinenuitgewerkt,diezichonderscheidennaarliggingensoorten
bedrijvendatergevestigdkanworden.Intabel5.1zijndebelangrijkste kenmerkenvan
dezeconceptengegeven.
Wanneerdegroenebedrijventerreinenprojecten bijaanvangwordenverkochtisde
verwachteopbrengst:werkbrink (15ha)ƒ23miljoen,campus(35ha)ƒ60miljoen,werkbos(100ha)ƒ2miljoen,landgoed(10ha) 1.5miljoen.Deopbrengsten bijhetwerkbos
kunnenoplopentot ƒ27miljoenwanneer deverwervingskosten indeaanloopfase met
groensubsidieswordengefinancierd.Dezemeeropbrengsten kunnenwordeningezetom
degroenstructuurteversterken.Devraagisinhoeverregemeentendaartoegeneigdzijn,
omdat zenormaal gesprokendezeopbrengsten inzettenvoor anderedoeleinden.
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Tabel5.1 Kenmerkenverschillendeconcepten werklandschappen
Kenmerk
Ligging

Werkbrink
Inof aan rand
Centrum

Campus

Werkbos

Landgoed

Randvanstadof
in uitloopgebied

Goedbereikbare
delenbuitengebied

(Geïsoleerd)
Buitengebied

Oppervlakte in
ha

10-20

20-50

50-250

>5

Aantal bouwlagen

Afhankelijk van
omgeving

1-15

Laagbouw

1-4

Groenvoorziening

Centraal/
hoogwaardig

Hoogwaardig
stadsbos

Laagwaardig
omzomend

Hoogwaardig

Dienstverlening,
handel,
onderzoek en
ontwikkeling

Kantoren,
schone
productie,
distributie

Havenafgeleide
bedrijvigheid,
Recycling,
Productie;
Milieubelastend

Hoogwaardige
dienstverlening,
R&D/laboratoria,
Congres/horeca

72%
18%
10%

44%
26%
30%

36%
40%
24%

92%
3%
5%

Sectoren

Ruimtegebruik:
Groenenwater
Bebouwing
Overig

Deonzekerheid over de uiteindelijke vormvan het regionale bestuur maakt het
moeilijk omhet bedrijventerreinenbeleidgoedaftestemmenop het groenbeleid.Het
grootste deel van het regionale groen ligt buiten de gemeente Rotterdam,terwijl het
Ontwikkelingsbedrijf zichvoorlopigalleenophetRotterdamsegrondgebiedmoetrichten.
BijhetontwerpenvandeconceptenzijndeHeidemijenH+N+Sopeengrootaantal
knelpuntengestuit.Debelangrijksteliggenophetvlakvanderuimtelijkeordening(ABCbeleidendegewensteconcentratievaneconomischeactiviteiteninhetstedelijkgebied),
grondverwerving ennatuurbeschermingswetgeving. Deproblemenmet het ruimtelijke
ordeningsbeleid lijken wel te kunnen worden opgelost, onder meer omdat verwacht
wordt datvanwege deslechteeconomischesituatievanhet Rijnmondgebiedermedewerking vande overheidzalzijnbijnieuweontwikkelingen.Deprovincie Zuid-Holland
staat inieder gevalwelwillendtenopzichtevandeideeën.
Deoverige problemen liggen moeilijker. Dezehebbente makenmet hetfeit dat
menbijdeontwikkelingvandeconcepten"werkbos"en"landgoed"gebruikwilmaken
vanderevolvingrund-strategie,waarbijgroenwordtaangelegdwaarinlaterruimtevoor
bedrijvigheidwordtgemaakt.Dituitkappenstuitechteropwettelijkebezwaren.Ookde
achtereenvolgende wijzigingen inde bestemmingvande grond (van landbouwgrond,
naar bos/natuur, naar bedrijvengrond) leveren problemen op.Wanneer grondeennatuurbestemmingkrijgtdaaltdewaardenamelijk sterk,terwijl bedrijvengrondzeerduur
is.Heteventuelerechtvandeverkopervanlandbouwgrondopdemeeropbrengstenwanneerdebestemmingwijzigtinbedrijvengrondvormteenjuridischprobleemdatnogniet
opgelost is. Wanneer degrondgelijk debestemmingvan bedrijvengrond krijgt zijnde
verwervingskosten veelte hoogomdat derentekosten danexcessiefoplopen vanwege
de lange ontwikkelingsperiode.
HetOntwikkelingsbedrijf wilvoorlopigdeplannendoorzetten engaandeweg tijdensde uitvoering bekijkenhoedeknelpunten kunnenwordenopgelost.Derevolving
fund-strategie zalmenvanwegederisico'svoorlopig indeijskast latenstaan.Wanneer
debelangstellingvanbedrijvengroot iszalmenalsnogbekijkenopwelkewijzehetinstrument ingezet kanworden.Blijkbaar beschikt menover onvoldoende contacten of
invloedom "in DenHaag"meergedaantekrijgen.
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5.3 Nieuwe buitenplaatsen
Het Ministerie van LNVheeft deVisie Stadslandschappen (1995) uitgebracht, als
bijdrageindediscussieoverdetoekomstvanhetruimtelijkebeleidtenaanzienvangroen
en verstedelijking. Het uitgangspunt is de gedachte dat een betere afstemming van
verstedelijkingengroenkanbijdragenaandeversterkingvanhetwoon-,werk-en leefklimaat.
Eenvandethemarapportenisgewijdaannieuwebuitenplaatsen.Dezebestaanuit
bebouwingpluseenpark,datkanbestaanuitbosofanderevormenvan natuurontwikkeling. Debebouwing kanuit zowelwoningen alsbedrijfsgebouwen bestaan,waarbijde
nadruk ligtopdewoonfunctie.Ookrecreatiemoetplaatskunnenvinden,zodatdenieuwe buitenplaatsen deelsopenbaar moeten zijn.Met deopbrengst vandeverkoop van
dezeterreinen kandeoverheidanderegroenprojecten financieelondersteunen.
Hetisdebedoelingdatnieuwebuitenplaatseninhetbuitengebiedwordengelokaliseerd.Omdatdit instrijdismethetvigerendruimtelijk beleidwordenzesexperimenten
insamenwerking met het MinisterievanVROMgestartdiealsdoelnebben:
a. nagaanwat dekwalitatievemeerwaardevannieuwe buitenplaatsen kanzijnvoor
het landelijk gebied,leefmilieuen vestigingsklimaat;
b. inzichtverschaffen indeaspectenwaarophet ruimtelijk beleidmoetworden aangepast;
c.
inzichtverschaffenindelevensvatbaarheidendeafstemmingvanbestaandeinstrumentenenregelgeving opdeontwikkeling vannieuwe buitenplaatsen.
Deprovinciesformuleren 1 à2voorstelleninoverlegmetdebetrokken gemeenten
enandere partijenzoalsprojectontwikkelaars enadviesbureaus.Daarnawordendezes
experimenten uitgevoerdwaarbijertweeplaatszullenvindenindeVinex-leefbaarheidsgebieden,twee inofaandestadsrandenentweeindedirecteomgevingvaneenstrategischgroenproject. Dezeexperimenten zijnin 1996gestart enhebbeneeninventariserendkarakter.Overdedefinitievedoorgangvandeprojectenwordtpasnadeexperimentenbeslist.Derandvoorwaardendieaandeexperimentenwordengesteld,luideningrote
lijnenalsvolgt:
deomvangbedraagt2tot 5 ha;
minimaal80%isopenbaargroen.Hetdeelvanstedelijkefunctiesismaximaal20%
enhet bebouwde oppervlak ismaximaal5%;
de bebouwing magniet hogerzijndan20meter;
debuitenplaatsmoeteenarchitectonischeeenheidvormen,waarbijdebebouwing
isgeconcentreerdenvanallureis.Debuitenplaats inzijngeheelmoeteenwaardevolletoevoeging inz'nomgevingzijn;
de nieuwe buitenplaats moet bijdragen aandeleefbaarheidvanhet landelijk en
stedelijkgebied,aangeslotenzijnophetbestaandewegennetenwanneerhetkantorenbetreft moet rekeningwordengehoudenmethetA/B/C-locatiebeleid.
Opdit momentgroeit debelangstellingbijlokaleenregionalebesturenenmarktpartijenvoorzakenalslandgoederenennieuwe buitenplaatsen.Deaanpak diedeoverheidkiesttenaanzienvannieuwebuitenplaatseniszeervoorzichtig.Ditleidttotonzekerheid en verwarring bij regionale enlokale bestuurders enmarktpartijen. Door private
actoren iseengroot aantal knelpunten aangedragen(DeWit, 1996).Dieliggenop het
terreinvanonder meer:
grondverwerving:verwerven opzichengrondprijs;
waardevalenwaardesprong nabestemmingswijziging;
verhouding rood/groen;
definitiesvanlandgoedenbuitenplaats (wordenalsstarervaren);
planologischeonzekerheid;
financiëlerisico's;
aanzichtvanjonge beplanting.
Daarom ishetdevraagof deoverheiddeexperimenten nietbeterop eenaantal
plaatsendirectuit kanvoereninplaatsvaneenlangdurigplanningstrajecttedoorlopen.
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Daarbuitenheeft menbijhetontwikkelenvanhetconcepteenzijdiggekekennaar
de ruimtelijke enlandschappelijke aspecten.Doorweinigaandachtte bestedenaande
wensen van de uiteindelijke gebruiker loopt menhet risicodat mendegemeenten of
andereinstantieseenstrak ingekaderdinstrument inhandengeeft dat nietaandeeisen
vandebedrijven kanvoldoen.
5.4 Grensoverschrijdend bedrijventerrein Heerlen-Aachen
In1992hebbendestedenHeerlenenAkeneenintentieverklaringondertekendmet
alsdoeldehaalbaarheidteonderzoekenvaneengezamenlijkteontwikkelen hoogwaardig,binationaal,grensoverschrijdend bedrijventerrein.Redenhiervoor wasdewensom
detechnologischepotentiesvanderegiobetertebenuttendoor hetcombinerenvande
nationalevestigingsvoordelenvanbeidelanden.Hierdoor kunnenbestaandetechnologischehoogwaardige bedrijvenbeteraanderegiogebonden blijvenennieuwe bedrijven
beterwordenaangetrokken.Opdezemanierkanookvoorandereeconomischesectoren
inde regio eenbreder economischdraagvlak gecreëerdworden.Eennieuw ensterker
technologischelankaneenbelangrijke impulsbetekenenvoordemeertraditionele productiebedrijven envoor nieuwewerkgelegenheid indeheleregiozorgen.
Inmiddelszijndriedeelstudiesverrichtmetalsthema'smarktonderzoek,gebiedsonderzoek enfinancieel-economischonderzoek. Uitdedeelstudies isnaarvorengekomen
dathetmogelijk isomeenhoogwaardigbedrijventerrein inderegioteontwikkelen.Het
terrein krijgt eenoppervlaktevan100ha(40hainNederlanden60hainDuitsland).Het
grensoverschrijdend bedrijventerrein kanbij kennisintensieve entechnologische hoogwaardige activiteiten over eenperiode van 15jaar circa 12.000directe arbeidsplaatsen
opleveren.Ook zalhet denodige uitstraling hebbenopderegio.Deaanwezigheidvan
hooggeschooldtechnischpersoneelendenabijheidvande Universiteit vanAkenspelen
daarbijeenzeerbelangrijkerol.Voorwaardeisdatnietwordt afgewekenvanhethoogwaardige concept.
Uitdegebiedsanalyse blijktdatergeenonoverkomelijke bezwarenbestaanomtot
bebouwingoverte gaan.Welzijnbelangrijkeverkeerstechnische voorzieningennodig,
metnameexterneontsluitingvoorautoverkeerenopenbaarvervoer.Hiervoorisexterne
financiering vanƒ60miljoennodig.
Driebureaushebbeneenstedebouwkundigplanuitgewerkt.Detweegemeenteradenhebbendaaruit inmiddelshetwinnendeontwerp gekozen.Ditontwerp isgemaakt
doorAukett Architects,datook diverseEngelsebusinessparkenheeftontworpen.
Hetplan,zoalsdatdoorAukettontworpenis,gaatuitvaneenbedrijventerreinmet
eencentrumdatwordt ingerichtvoorallerleigemeenschappelijke doeleinden,zoalseen
hotel,congrescentrum,kennis-enonderwijsinstituten,winkels,restaurant,dienstverleTabel5.2 Grondgebruik bedrijventerrein Heerlen-Aachen
Functie

Oppervlakte inha

Bebouwing

35

Stratene.d.

5,8

Parkeerterreinen

15

Openbaar vervoer

2

Groenop privéterrein
Openbaar groen
Totaal
Additioneel groen buiten plangebied

20
22,2
100
30
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ningenrecreatie-ensportvoorzieningen.Eriséénhooggebouwinhetcentrumvoorzien,
voor de rest zullen degebouwen niet bovende bomen uitkomen.Eenaantal locaties,
waaronder hettechnologischcentrum,komenopzichtlocatiesvanafdesnelwegteliggen.
Het bedrijventerrein krijgt een parkachtig karakter met een hoogwaardige uitstraling
ingepast inhet landschap.Ditallesmoet "excellentewerkomgeving"creëren.
Het plan van Aukett isduidelijk Engelsgeoriënteerd. Erzijn veel voorzieningen,
zowelvoordebedrijvenalsvoordewerknemers.Degroenvoorzieningen lijkenvooral in
diensttestaanvaneenhoogwaardigvestigingsmilieu.Voordelandschappelijkeinpassing
isdaaromeenadditionelegroenvoorzieningbuitenhetterreingepland.Dezeadditionele
groenvoorzieningbestaatuit beplantinglangswegenenpadeneneenbosvan30haten
oostenvanhet bedrijventerrein.
5.5 Conclusies
Uitdediverseplannenblijktdatdebelangstellingvoor groene bedrijventerreinen
groeit,waarbijdeinvalshoekvandediverseactorenverschillendis.Bijhetgrensoverschrijdendbedrijventerrein Heerlen-Aachenstaateenininternationaalopzichtwervendvestigingsklimaatvoorop,terwijlLNVveelmeergerichtisopgroenontwikkeling.InRotterdam
legt menduidelijk eenkoppelingtussende hoeveelheidgroen inderegioenhetvestigingsklimaat.Toteenwerkelijksamenhangendruimtelijk-economischbeleidengroenbeleidheeft datechter nognietgeleid.
Zowelbijdeplannenmetbetrekkingtotnieuwebuitenplaatsenalsbijdewerklandschappenontstaanknelpuntenwaardoor privateactorenzichvooralsnog terughoudend
opstellen. De knelpunten liggen vooral op het gebied van de ruimtelijke ordening
(bestemmingsplannenenwijzigingendaarin).Deoverheidzaldaarommeerduidelijkheid
moetenverschaffenenzichflexibeler opmoetenstellen.Hetopdit moment hoog inhet
vaandelstaandegebiedsgerichte beleidzouhiereenoplossingkunnenbieden.Perregio
zoumenmoetenbekijkenwatnutennoodzaakvaneenbuitenplaatsofgroenbedrijventerreinzijnenwelkeeiseneraanderuimtelijkevormgeving moetenwordengesteld.In
bepaaldegevallenzoudeuitbreidingvandegroenstructuur detoenamevandemobiliteit kunnenrechtvaardigen,inanderegevallenniet.Daarbijmoet heteffectopdetotale
mobiliteit wordenbekeken.
Omderisico'svoorprivateactorenteverminderenendekansendiedeverschillendeconceptenbiedenoptimaalte benutten,moeteenaantalknelpuntenwordenopgelost.Mogelijke oplossingenzijn:
aanleg dient bij bestaandgroenplaatstevinden.Het probleemvanhet aanzicht
vanjonge boompjeswordtdaarmeedeelsverholpen(DeWit, 1996).Degrondkan
daneerder envoor meergeldwordenuitgegeven;
toepasbaar makenvande"revolvingfund"-strategie.Wanneer eerstgroen wordt
aangelegdenlater paseenbedrijventerreinwordt ontwikkeldzoubijdeaankoop
vangronddebestemmingnietgelijk bedrijvengrondmoetenzijndaarderentekosten dante hoog oplopen.Tevenszit menbij eenstagnerende markt met onverkoopbaregrond.Deaankoopzoutegenagrarischewaardemoetengeschiedenen
pasbijwerkelijkeontwikkelingzoudewaardestijginggecompenseerdmoetenworden;
in hetverlengdevanpunt 2zoubij eenonvoldoende vraaghetterrein inzijngeheel in degroenstructuur moetenworden opgenomen.Deoverheid (nationaal/regionaalof lokaal) moetdaaraanmeewerken;
omderentabiliteitteverbeteren,zoudenbepaaldevormenvangroenebedrijventerreinen alsgroen project onder het fiscaal gunstige regime vangroene beleggingsfondsen moetenvallen;
bestaandebossenofandere natuurgebieden meteenlagenatuurwaarde kunnen
wordengebruiktvoordeaanlegvangroene bedrijventerreinen.Metdeopbrengstenkannieuwegrondwordenaangekochteningericht(revolvingfund).Ditbetekent dat deboswetmoetworden aangepast.
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6. VOORLOPIGE SYNTHESE

6.1 Inleiding
Indit hoofdstuk zaleenvoorlopige synthesewordenopgestelddie alsbasisdient
voor het verdere onderzoek.Inparagraaf 6.2wordenderesultatenvanhet onderzoek
tot nutoe kortsamengevat.Naaraanleidingvandezeresultatenzaldevoorlopigesynthesewordenopgesteld,wathetonderwerpvan6.3is.Opbasisvandezesynthesezalhet
onderzoek inhetbuitenlandwordenuitgewerkt.Dezeuitwerkingendedaarbijgestelde
vragenstaaninparagraaf 6.4.
6.2 Samenvatting
6.2.1 Detheorie
Vestigingsi'actoren
Dekwaliteitvandewoon-enwerkomgevingwordtvoorsteedsmeerbedrijveneen
belangrijkevestigingsfactor. Desectorenwaardit metnamevoorgeldt,zijnde moderne
industrie,R&Denbepaaldetakkenvandezakelijkedienstverlening.Deeisendieaande
vestigingslocatiewordengesteldwordendaaromsteedshoger.Bepalendzijndeaanwezigheidvanvoorzieningenzoalssportfaciliteiten,hotelsenwinkels,eneenaantrekkelijke,
groene,omgeving.
Andereeisendiewordengesteldzijneenuitstekendebereikbaarheidendeaanwezigheid van gelijksoortige bedrijvigheid op hetterrein.Ook dewoonomgeving vande
werknemerswordt steedsbelangrijker. Hetgaathieromeenaantrekkelijke (fysieke)omgevingendenabijheidvanrecreatieveenculturelevoorzieningen.
Regionaal-economischbeleidenschaalniveau
Hetendogeneontwikkelingspotentieelvanregio'swordtsteedsbelangrijkeromdat
regio'ssteedsmeeropeigenbenenstaan.Eenaantalfactorendiebepalendzijnvoorde
endogenegroeikrachtvanregio's zijn:
infrastructuur (ookvoor informatie);
innovatief vermogenvanregio;
opleidingsniveau vandewerknemers;
kwaliteit vandewoon-enwerkomgeving.
De(regionale)overheidheeftopdemeestefactorendirecteinvloed.Hetscheppen
vaneen innovatief milieu isechterveelingewikkelder. Samenwerkingtussen bedrijven
onderlingentussenbedrijven,onderzoeksinstellingenenuniversiteiten isdaarvoorzeer
belangrijk. Ditkangestimuleerdwordendoor hetopzettenenontwikkelenvantechnocentraenscienceparken.Eenmeerstructureleaanpakisdeontwikkelingvaneentechnopool. Dit isechter eeninstrument voorde langeretermijn,en inperifere regio's ishet
belangrijk dat aansluiting bijbestaandeindustriëlestructurenwordt gezocht.
Bedrijven,endusookbedrijventerreinen,functionerensteedsmeeropbovenlokale
schaal.Samenmetdetoenemendesegmentatievanbedrijventerreinen betekentdit dat
hetbeleidmetbetrekkingtot bedrijventerreinenopregionaalniveaumoetwordenafgestemd.
Financieringvangroen
Deoverheidkanopdiversemanierenprivatefinancieringvangroenstimuleren.Te
denkenvaltaan:
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fiscale regelingen (groen beleggen);
(regionale)groenfondsen;
Publiek-Privatesamenwerking;
revolvingfunds.
6.2.2 Regionale ontwikkelingen
Bevolking
Debevolkinggroeit inNederland indekernendeintermediaire zoneveelharder
danindeperiferie.Indelenvanhetnoorden iszelfssprakevankrimp.Hetnoordenvan
Drenthevormt hier eenuitzonderingop.Vooralveelhoogopgeleidejongeren trekken
weguitdeperiferegebieden.Gevolgenzijnvergrijzingeneenverzwakkingvanheteconomischpotentieel.Hetdraagvlakvoorvoorzieningenneemtalsgevolgvandezeontwikkelingen af.
IndeRandstadendeintermediairezoneneemtdedrukophetlandelijkgebiedjuist
toedoor dealsmaartoenemende vraagnaarruimteomtewonenentewerken.
Werkgelegenheid
Dewerkloosheid isinhet noordenvanhet landgemiddeld hoger danelders.Het
algemenebeeldisverderdatdewerkloosheidoplooptnaarmatevanverstedelijkingvan
gemeente.Ookdegroeivandewerkgelegenheidblijft inhetnoordensterkachter.Vooralindeintermediaire zoneneemtdewerkgelegenheidforstoe.
Groen
DehoeveelheidgroenmoetinNederlandflinkwordenuitgebreidtenbehoevevan
recreatieentoerisme,landschapsontwikkelingendekwaliteitvandewoon-enwerkomgeving.Dit speelt met name inde Randstad.Deontwikkeling van het regionale groen
komt door organisatorische enfinanciële problemen in de knel. Private financiering is
daaromzeergewenst.
6.2.3 Regionaalenruimtelijk-economisch beleid
Het regionaal-economisch beleid kenmerktzichsteedsmeer door het doelmatigheidsprincipe.DeRijksoverheidtreedt vooralvoorwaardenscheppend op enlegt deverantwoordelijkheidvoorhetregionaal-economischbeleidbijderegio'szelf.Denadrukvan
het Rijksbeleid ligt op het verbeteren vaninfrastructuur enhet biedenvan voldoende
ruimtevooreconomischeactiviteiten.Dekwaliteitvanbedrijfslocaties enderelatie met
andere vestigingsfactoren komt onvoldoende aanbod.Inhet algemeenwordt aande
kwaliteit van de woon- enwerkomgeving alsvestigingsfactor te weinig aandacht geschonken.Nederlandheeftzichdelaatstejarendanookvoornamelijk alsdistributieland
gepresenteerd.Hetbelangvankennis-eninnovatiegerichte industrieen dienstverlening
staatpassindskortweer hoogopdeagenda.
Ondanksdetoegenomeninspanningenommeerruimtevooreconomischeactiviteitentecreërendreigterdekomendejareneenflink tekortaanbedrijventerreinenteontstaan.Ditgeldtvooralvoorzwareindustrieterreinen,distributieterreinenenhoogwaardigebedrijventerreinen.Daarzijntweeoorzakenvooraantewijzen.Teneerstewordt bij
hetafwegenvandeverschillende ruimteclaimsmeestalvoorranggegevenaandefunctie
wonen.Tentweede worden door gemeentenvooralgemengdeterreinen ontwikkeld.
Doorgebrek aansamenwerking iseronvoldoende segmentatieop regionaal niveau.In
regio'swaar welwordt samengewerktzoalsinhet Knooppunt Arnhem-Nijmegen komt
menweltot eengoedesegmentatie.
Hoogwaardige bedrijventerreinen
BedrijventerreinenkenneninNederlandeenstedelijkkarakter.Groenspeeltnauwelijkseenrolvanbetekenis.Ookopdemeerhoogwaardigeterreinenheeft hetgroenniet
meer daneendecoratief karakter. Dezeterreinen zijnvoornamelijk op dienstverlening
gericht,moderne industrieof R&Dzijnernauwelijkstevinden.Aanvullendevoorzienin44

genzijnslechtsbeperkt aanwezig.Inveelgevallenblijft hetbeperkttot eenhotel inde
buurt.
6.2.4 Groene bedrijventerreinen
Dooreenaantalinstantieswordtonderkenddatgroenopdewerkplek eensteeds
belangrijkere rolspeeltvoor bedrijvenenspelendaarvanuithuneigeninvalshoek opin.
LNVwil met haar plannenvoor nieuwe buitenplaatsen vooral de groenstructuur
versterkenenstaatnietlangerafwijzendtegenover beperkteverstedelijkingvanhet landelijk gebied,medeomdatdit deeconomische basiskanverbreden.
DegemeenteRotterdamzietindatzonderaandachtaandekwaliteitvandeomgeving te schenken de regio voor veel bedrijven niet aantrekkelijk isalsvestigingsplaats.
Daaromwildegemeentegroenebedrijventerreinenontwikkelen ("werklandschappen"),
dienietalleeneenaantrekkelijkevestigingslocatie vormenmaarookderegionalegroenstructuur versterken.Voor de verschillende sectoren engebieden (zowel stedelijke als
landelijke) heeft menintotaalvier conceptenontwikkeld.
Degemeenten Heerlen enAkenwillen eengrensoverschrijdend bedrijventerrein
ontwikkelen.DitbedrijventerreinkrijgteenvoorNederlandsebegrippenzeer hoogwaardigkarakter.Daarmeewilmendepotentiesvanderegio(hooggeschooldearbeidskrachten,UniversiteitvanAkenengeografischeligging)beterbenutten.Dedoelgroepishoogwaardigetechnologische bedrijvigheid.
6.3 Synthese
Intheoriekanhetconceptvangroenebedrijventerreinenoptwee manierenbijdragenaandeoplossingvandeproblemendiespeleninhet landelijk gebied:
a. versterking groenstructuur;
b. verbeteringvestigingsklimaat voor hoogwaardige bedrijvigheid.
Inonderdrukgebieden isvooral deverbeteringvanhetvestigingsklimaat vanbelang,omdatdeeconomischeontwikkeling achterblijft.Groenebedrijventerreinen zullen
daaropzichzelf nietveelverandering inkunnenbrengen,maarmoetendeel uit maken
vaneenlangetermijnbeleiddatgerichtisophetversterkenvandeendogenegroeikracht.
Voor hetaantrekkenen/of ontwikkelenvantechnologisch hoogwaardige bedrijvigheid
zullendekwaliteit vandewoon-enwerkomgeving,deopleidingsgraadvandeberoepsbevolking enhet productiemilieuverbeterd moetenworden.
In het noorden lijken devoedingsmiddelenindustrie en biotechnologie kansrijke
sectorenomdatdevoedingsmiddelenindustrie alsterkvertegenwoordigd isinhet noordenvanhetlandenaangehaakt kanworden bijonder meerdeuniversiteitvanGroningenendeHASinLeeuwarden.Dereikwijdtevanontwikkelingen ineenstedelijk knooppunt moet daarbij niet onderschatworden,aangeziendebestaande netwerken tussen
bedrijven inFrieslandenGroningendegehele provinciebeslaan.
Hoewel groene bedrijventerreinen in de Randstadende intermediaire zone het
aanbodinhetsegmenthoogwaardige bedrijventerreinenkunnenvergroten,isvanuitde
optiek van het landelijk gebied vooral deversterking van de groenstructuur relevant.
Groenebedrijventerreinen kunnendaaroptweemanierenaanbijdragen.Demeestgroenevarianten,zoalsdenieuwebuitenplaatsofhet"Rotterdamse"modellandgoedkennen
een zo groene inrichting dat zein bepaalde gebieden opzichzelf de landschappelijke
kwaliteit kunnenversterken.
Demeerstedelijkevarianten,dieinhetovergangsgebiedvanstadnaarlandkunnen
wordenaangelegd,biedenvooralmogelijkhedenophetfinanciëlevlak.Methetgelddat
degrondexploitatie (normaalgesproken)oplevertkaningroengeïnvesteerdworden.Bij
deontwikkelingvanhetbedrijventerreinenhetgroenkangebruikwordengemaaktvan
PPS, groenfondsenen"revolvingfunds".
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Organisatorischeproblemen
Bijdemogelijketoepassingvanhetconceptvangroenebedrijventerreinenontstaan
problemenmetdeafstemmingvanhetbeleidtussendeverschillendesectorenendeverschillende bestuurlijkeorganen.Hetgroenbeleid isdeverantwoordelijkheid vanmetnamedeprovinciesenhetRijkterwijldeaanlegvanbedrijventerreinen eengemeentelijke
taakis.
Wanneerdeaanlegvangroenebedrijventerreinenalsinstrumentwordtingezetom
hetdeeconomischestructuurvaneenregioteversterkenmoetafstemmingop regionaal
niveauplaatsvinden,enwelomtweeredenen:
deaanlegmoet deeluit makenvanhet regionaal-economisch beleid;
segmentatieopregionaalniveauisnodigomdatnietelkegemeenteeenhoogwaardig bedrijventerrein kanontwikkelen.
Voor hetversterkenvandegroenstructuur kandeaanlegvannieuwe buitenplaatsenenlandgoederenindebestaandebestuurlijkestructuurplaatsvinden,maargeziende
huidige problematiek met het regionalegroenisenigecoördinatiewellicht nodig.
Wanneer groene bedrijventerreinenworden ontwikkeld enmetde middelendie
vrijkomengroenwordtaangelegd,isregionale afstemming noodzakelijk omeenaantal
redenen:
deaanlegvangroen enbedrijventerreinen moet insamenhangwordengepland;
degroenstructuur ligt meestalverspreidovermeerderegemeenten;
regionale segmentatievanbedrijventerreinen isgewenstbijhettoepassenvanderevolvingfund-strategie isvoorfinanciering vangroennodig, wat eengemeentealleen niet zalwillenenkunnendoen.
Dehuidigebestuurlijkeconstellatievormtduseenbelangrijk obstakelvoor hetsuccesvolkunnentoepassenvandemeesteconceptenvangroenebedrijventerreinen ineen
samenhangendeeconomischengroenbeleid.Regionalebestuursorganen,zoalshetKAN,
kunneneenoplossingbieden.Dehuidigepolitieke problemendieerzijnbijde invoering
vanregiobesturen biedenechtergeenhoopvol perspectief.Eenandereoplossing ishet
verzwaren van de rol van provincies op economisch vlak. Inde noordelijke provincies,
waarnetwerkenvanbedrijvenopprovinciaalniveaublijkentebestaan,lijktdit betermogelijkdanindemeesteandereprovincieswaareconomischerelatiesvooral plaatsvinden
innetwerken rondstedelijkeknooppunten.
6.4 Nadere uitwerking onderzoek
Hoewelhetconceptvangroenebedrijventerreineneenaantalaantrekkelijkemogelijkhedenbiedt,isernognietveeluitzichtopdaadwerkelijketoepassing,gezienhetvigerendruimtelijke ordeningsbeleidendeterughoudende opstellingvanVROMenEZ.Dit
brengt ook metzichmeedat hetopdoenvanpraktijkervaring moeilijk zalzijn.
Daaromzalditonderzoekzichverderrichtenopdeervaringmetgroenebedrijventerreinenenhetdaarmeesamenhangendebeleidinhetbuitenland.Deresultatenhiervan
zullenhetinzicht indemogelijkhedenvangroenebedrijventerreinenmoetenvergroten.
Hetonderzoekwordt uitgevoerdindrielanden, teweten Duitsland,EngelandenFrankrijk.Vanelklandwordenenigealgemenekenmerkenvanhetbeleidtoegelicht,enverder
worden drie casestudies op regionaal niveau uitgevoerd. In Duitsland betreft het het
Ruhrgebied, in Engeland de regio rond Cambridge en in Frankrijk de regio ProvenceAlpes-Côted'Azur,inhet uiterstezuidoostenvanhet land.Devolgendeonderzoeksvragenwordenbehandeld:
Vragen overdelandeninhetalgemeen:
1. wat zijndebelangrijkste ruimtelijk-economische ontwikkelingen;
2. welke veranderingen zijnerwaarte nemenindewijzewaarop het ruimtelijk-en
regionaal-economisch beleidwordt aangestuurd;
3. wat isderolvantechnologie inhet regionaal-economischbeleid;
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4.
5.

welke vormenvanhoogwaardige bedrijventerreinen zijnerteonderscheiden,en
wat isde rolvangroendaarbij;
welke concurrerende ruimteclaimszijner,enhoewordt daar meeomgegaan?

Vragenoverdegeselecteerderegio's:
1. watzijndebelangrijkstedemografischeeneconomische kenmerkenvanderegio;
2. welke actorenvervulleneencentrale rolinhetregionale ontwikkelingsbeleid;
3. wat zijndekenmerkenvandehoogwaardige bedrijventerreinen inderegio;
4. wat isdeinvloedvandekwaliteitvandewoon-enwerkomgeving opdeeconomischeontwikkeling vanderegio,enwelk beleidwordt eropditgebiedgevoerd?
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7. DUITSLAND

7.1 Inleiding
Ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling staan in Duitsland hoog op de
agenda.VanwegederuimebevoegdhedendiededeelstatenhebbeniseropveelterreinengeeneenduidigbeleidophetBundesniveauteonderscheiden.Indithoofdstuk wordt
eerst kort ingegaan op de hoofdlijnen van het beleid in het algemeen, waarna het
Ruhrgebied alsvoorbeeldgebied wordt genomen om het beleid dat op Lândemiveau
wordtgevoerdtebeoordelen.Inparagraaf7.2komtderuimtelijkeordeningenderegionaleontwikkeling aandeordeDeontwikkelingenophetgebiedvan bedrijventerreinen
zijn het onderwerp vanparagraaf 7.3.Inparagraaf 7.4komt het Ruhrgebied,dat inde
deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt,aanbod.DeIBAEmscher-Parkstaatcentraalin7.5 en
7.6, waarna in 7.7 een blik op detoekomst van het Ruhrgebiedwordt geworpen.Ten
slottevolgen inparagraaf 7.8enigeconclusies.
7.2 Ruimtelijke ordening enregionale ontwikkeling
7.2.1 Hoofdlijnen
Duitslandkenteengevarieerdbestuurssysteem.Ingrote lijnenbestaat hetsysteem
uitvierlagen:Bund(staat).Land(deelstaat),Kreis(provincie)enGemeinde(gemeente).
HetLandNordrhein-Westfalen kenttussenhet Lândemiveauende Kreisennogeentussenlaagindevormvandrie Regierungsbezirken.Sommigestedenkennendestatusvan
Kreiseninuitzonderlijke gevallen(HamburgenBremen)zelfsdestatusvanLand.
OpBundesniveaubestaatnauwelijkseigenlijkeruimtelijkeplanning.Dehoofdinfrastructuur iseenvandezakenwaar hetBundesniveauweleenbelangrijke rolspeelt.Het
regionaal-economisch beleid is gericht op het rechtvaardigheidsbeginsel (regionalen
Chancen-gleichkeit).Sindsdeherenigingbetekentditdatdenationale overheid nauwer
betrokken isbijderegionaleontwikkelingvandeLander,waarbijdeprioriteit ligt opde
economischeontwikkelingvandenieuweLänder.Omdathiereenbelangrijk deelvande
nationale middelen (zowel publieke alsprivate) voorwordt uitgetrokken,blijft er nog
nauwelijks geldovervoorgrootschalige investeringsprojecten (bijvoorbeeld voor infrastructuur) inhetvoormaligeWest-Duitsland.
Dedeelstatenhebbendeverantwoordelijkheid voor deruimtelijke ordeningvoor
hungehelegebied.Insamenhangmethetregionaal-economischebeleidkunnenhiervoor
Landes-entwickelungspläne worden vastgesteld. In de jaren zestig wezen de meeste
Ländereenaantalgroeipolen aan.Eenanderetaak vandeLänder ishettoezicht opde
lokale ruimtelijke ordening.Daaronder valt onder andere hetgoedkeurenvanhetgemeentelijke Bebauungsplan,tevergelijkenmethetNederlandsebestemmingsplan.Deze
goedkeuringwordtvaakovergedragenaandeKreis,het hoogsteniveauvanhet lokale
bestuur (inNoordrijn-Westfalen aanhetBezirk).OphetniveautussenLandengemeente
bestaantwee soortenvanindicatieve,strategische planning.DeeerstesoortzijndeGebietsentwicklungspline,uitwerkingenvanhetLandesentwicklungsplan,diewerken op
deschaalvangebiedendieeenstadsgewestelijkeontwikkelingdoormaken.Dezeplannen
hebbeneengrote invloedopdegemeentelijke planologie enworden somsalseenbedreigingvoordegemeentelijkeplanologieervaren(Tegelaar,1992).Naastdezeregionale
ofsubregionaleplanvormingvanbovenafbestaaterookintergemeentelijke planvorming
vanonderop.DitkomttotuitinginhetFlächennutzungsplan,opgestelddooreenintergemeentelijke planningsinstelling.
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7.2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen
Integenstellingtot Nederland,waar het "nabijheidsprincipe" wordt gehanteerd,
wordt inDuitslandvooralnaardebereikbaarheidgekeken bijderuimtetoekenning aan
economischeactiviteitenenwoningbouw.Ontwikkelingenvindenplaatslangsopenbaarvervoerassenensnelwegen.Ditbeleidkomtonderanderevoort uitdewensin Duitsland
omdestedennietverderte latenuitdijen.EenvandevoordelendieveelDuitsesteden
hebben isde mogelijkheid om "in te breiden",waarbij oude industrieterreinen benut
worden voor nieuweeconomischeactiviteitenof eenwoonbestemming krijgen.
Sindsdejarenzeventigwordt ereenFreiraumpolitik (vrijwarenvanopen ruimte)
gevoerd.Ditbeleidkongeziendebevolkingsontwikkelingtotvoorkort redelijk gehandhaafdworden,maarsindsdevalvandeMuurisdevraagnaarwoningeninhetwestelijke
deelvanhetlandsterkgestegen.Deverwachtingisdanookdatditbeleidmoeilijkzalzijn
volte houden (NEI/Kolpron,1994).
Degeschetstetoenemendevraagnaarwoningendoordemigratienadevalvande
muurwordt nogversterktdooreenstijging indevraagnaarhetwoonoppervlak perpersoon. De ontstane schaarste op dewoningmarkt resulteert in eentoenemend conflict
tussendefunctieswonenen"openruimte".Voorbedrijfsterreinenspeeltditveelminder
omdatgemeenten inhetalgemeen(omfiscaleredenen) liever ruimtevoorbedrijfsvestiging reserverendanvoorwoningen.
Eennieuweontwikkelingophetgebiedvanderuimtelijke ordeningisfunctiemenging.Totvoor kortwashet inDuitslandnetalsindemeesteandereWest-Europese landengebruikelijk omdeverschillendefunctiesalswonen,werkenenopen ruimte zoveel
mogelijktescheiden.Inonder andere HamburgenhetRuhrgebiedgaat menechter op
kleine schaal over op functiemenging. Het voordeel vanfunctiemenging isdat het de
mobiliteit kanbeperken.Bestaandebestemmingsplannenvormenechtervaakeenobstakel.
7.2.3 Ruimtelijk enregionaal-economisch beleid
Duitslandkanwordenaangemerktalseenplanningsgeoriënteerd land,waarbijhet
economischbeleidopdiverseniveauseenvooraanstaanderolinneemt.Dooreenbewuste
koppelingvanheteconomischebeleidenderuimtelijkeordeningisde ruimtereservering
voor economische activiteitendoorgaansvoldoende (NEI/Kolpron, 1994).Hiervoor isop
hetregionaalenagglomeratieniveauvoldoende kennisaanwezig.(InNederlandhebben
deprovinciesbijvoorbeeldwelgroteinvloedophetruimtelijkeordeningsbeleidmaarveel
minder op heteconomischbeleid).
Ookdeontwikkelingvandeinfrastructuurwordt hierbijbetrokkenzodatzowelop
de richting alsop het tempo vande ruimtelijk-economische ontwikkeling invloed kan
worden uitgeoefend.
7.3 Hoogwaardige bedrijventerreinen
Indejarenzeventigontstond inDuitslandinnavolgingvandeontwikkelingen in
deVerenigdeStatenenEngelandeentrendwaarbijdekwaliteitvan bedrijventerreinen
belangrijker werd.Erontstond meer aandacht voor de architectuur vangebouwen en
voordeomgeving.Detertiairiseringvandeeconomiespeeldedaarineenbelangrijkerol.
Halverwege dejarentachtigkwamdehausseinbedrijvenparken (Gewerbeparks)
echter pasgoedopgang.Deaandachtvoordeomgevingvandewerkplek namtoeomdatwerdonderkend datdievaninvloed isopdeprestatievandewerknemers(Schorer
enGrotz,1993).Veelbedrijvenparkenontstondenindevormvantechnologie-ofscience
parkenaangezien inDuitslanddetechnologischeontwikkelingeenbelangrijke rolin het
regionaal-economischbeleidvervult.AlleenalinhetRuhrgebiedzijninmiddels29technologiecentra en-parken.
HetTechnologiepark DortmundisinDuitslandeentoonaangevendvoorbeeld.Het
doordegemeentegeïnitieerdeproject(gestartin 1985)kenmerktzichdooreengelijktij49

digeengelijkwaardigeplanningvandestedebouwkundigeelementenendeopenruimte
(May, 1992).Elk bouwkavel beschikt over een8meter brede voortuin die door degemeenteisaangelegd.Debeplantingskostenzijnindeverkoopprijsvandegrondinbegrepenendebedrijvenmoetenzelfhetonderhoud betalen.Demeestekavelsgrenzenaan
eenvandevieropengroeneruimtes.Hoeweldezevoor alle bedrijventoegankelijk zijn,
zijndeaangrenzendebedrijveneigenaarvandegrond.Deviergemeenschappelijkegroeneruimteszijnweeraangeslotenopeenopenbaregroeneruimtevan 1,4hadiedeverbindingvormttussenhettechnologiepark,deuniversiteitenhetomringende landschap.
7.4 Het Ruhrgebied
7.4.1 Inleiding
HetRuhrgebiedisdegrootstegeïndustrialiseerderegioinDuitsland,meteenbevolkingvan5,3miljoendiewoont opeenoppervlakte van4.400km2,wat resulteert ineen
bevolkingsdichtheidvan 1.200 inwoners/km2(Tervergelijking:InNoord-enZuid-Holland
wonen5,6miljoeninwonersop5.600km2,datbetekent1.000inwoners/km2).HetRuhrgebiedligtcentraalindedeelstaatNoordrijn-Westfalen,diequaoppervlakte en inwonertal
redelijk tevergelijken ismetNederland.
HetRuhrgebiediseenpolycentrischeagglomeratie diebestaat uitelf grotesteden
en42kleineregemeenschappen.Debestuursstructuur lijktopeenlappendekenaangezienhetRuhrgebiedzichuitstrektoveralledriededistricten(Regierungsbezirken)vande
deelstaat,enbestaatuit53gemeenteninvijftienprovincies.Enkelegrotestedenkennen
destatusvanprovincie.
HetRuhrgebiedheeftzichontwikkeldvandemotorvandeDuitseeconomietot het
zorgenkindje,datmetgroteproblemenkamptophetgebiedvaneconomieenecologie.
Nogsteedsdraagt hetgebiedhetimagovankolenenstaalmetzichmee,wateen
zeernegatieve invloedheeftopdebeeldvorming.
7.4.2 Historisch perspectief
HetRuhrgebiediseenvoorbeeldbijuitstekvaneenindustriële regio inverval.Decennialangzijnmijnbouwenstaalindustriededrijvendekrachtgeweestachtereen bloeiendeeconomischeontwikkeling.DitsucceswasgebaseerdopdeenormevraagnaarkolenenstaalvoordewederopbouwvanDuitslandnadetweedewereldoorlogenlaterde
Koreaanseoorlog.Hetgevolghiervanwasdatereenzeereenzijdigeopbouwvandeindustrieontstond,waaringroteindustriëlecomplexendespilvormdenineennetwerkvan
bedrijvendieallengerichtwarenopdetoeleveringaandekolen-enstaalindustrie.De
productiestructuur waszeernaarbinnengerichtenerwarenweinig relatiesmetandere
takkenvandeindustrie.
Dekolencrisisin1957endestaalcrisisin1974hebbeneenonomkeerbaarprocesvan
vervalingezet,dieversterktwerddoordehiervoorgenoemdeeenzijdigeopbouwvande
industriële structuur vanderegio.Degevolgenwarendesastreus.Dewerkgelegenheid
inde zogenaamde "Montanindustrie" (mijnbouw enijzer-enstaalindustrie) liep terug
vancirca 650.000arbeidsplaatsenin 1960tot 185.000arbeidsplaatsen in 1994(Hassink,
1996).Doordatookeengrootdeelvandeoverigeindustriëlebedrijvigheidendienstverlening in grote mate afhankelijk wasvande Montanindustrie washet totale verliesaan
werkgelegenheid nogveelgroter.Vervangendewerkgelegenheidontwikkelt zichslechts
langzaamomdathetinnoverendvermogenenhetentrepeneurschap inde monocultuur
vanijzerenkolenonderontwikkeldwaren.
AlsgevolgvandezeontwikkelingenwasdewerkloosheidinhetRuhrgebiedopgelopentot 13%in 1995,ruimbovenhetDuitsegemiddeldevan9%.Dewerkloosheidwas
nogveelhogeropgelopenalsernieteengrotemigratieopgangwasgekomen.Doordat
gastarbeidersterugkeerdennaarhetlandvanherkomstenanderennaardegroeiregio's
inhetzuidenvanDuitslandtrokken isdebevolkingteruggelopenvan5,75miljoen inde
jarenzestignaar5,3miljoennu.Dezedalingzouzichongetwijfeldhebbenvoortgezetals
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erzichgeenimmigratiestroom hadaangedienduithetvoormalige Oost-Duitslandenuit
Oost-Europa (Wegener, 1996).Doordedemografischeontwikkelingen isdebevolking in
eenhoogtempo aanhetvergrijzen.
7.4.3 Industriebeleid
Re-industrialisatie
Hetindustriebeleid inhetRuhrgebiedislanggericht geweestop re-industrialisatie
waarbij de belangen vande Montanindustrie voorop stonden.Dit beleidwerd veel te
langdoorgezetomdatmenvanoordeelwasdatdeproblemenvooralvan conjuncturele
aardwarenennietvanstructureleaard(Hassink, 1996).Dooreenpactvanondernemers,
vakbonden,economische instituties,werknemersen lokaleenregionale beleidsmakers
werden bestaande structuren verdedigd,wat eengebrek aancreativiteit en endogeen
ontwikkelingspotentieel veroorzaakte.Hetpactvoerdeeensterke lobby uit opderegering van de deelstaat endebondsstaat omsubsidies loste kweken voor met namede
mijnbouw.
Eenbijkomendprobleemwasdatmenveelte laatonderkendedathet Ruhrgebied
zichtot eenprobleemgebiedontwikkelde.Langetijdwerdenwerkloosheid,inkomenen
infrastructuurvoorzieningen alsindicator gebruikt voor hetverlenenvansteunaanregio's. Omdat het Ruhrgebied opde laatstetwee indicatoren goedscoorde,werddeze
regio langetijd nietdoor hetregionale beleidondersteund.
Als gevolg van het eenzijdige beleid waren de technologieprogramma's van de
deelstaat Noordrijn-Westfalen,dievanaf het middenvandejarenzeventigwerden ontwikkeld,voornamelijk gerichtopdetraditionele branchesenzekwamendanook vooral
deMontanconcernstengoede.
Hetgebrek aaneengoedekennisinfrastructuur islangetijdeenvande remmende
factorengeweestvaneenop innovatiegerichttechnologiebeleid.Kenmerkend indeze
isdat het Ruhrgebiedvóór 1965geenenkele universiteit kende.Deredenhiervoor ligt
in het verre verleden:de Pruisische koningen wilden geen ontwikkelde arbeiders, uit
angstvoor revolutie.
Eenvan demeer geslaagdeherstructureringsstrategieën vande Montanconcerns
isde diversificatie naar de milieubranche geweest. Door desteedsstrenger wordende
milieueisen aande industrie groeit devraag naar milieutechnologie. Omdat de afzetmarktvandezeproductenvooreenbelangrijk deeldezelfdeMontanindustriewasenhet
vooralomklantgerichtespecifiekeoplossingengingkwamdezestrategiehet innoverend
vermogenvandeindustrie inhetRuhrgebiedtengoede.InmiddelszijnerinhetRuhrgebiedalmeerdan 100.000arbeidsplaatsendiedirectof indirectmetmilieutechnologie te
makenhebben (Hassink,1996).
Neo-industrialisatle
BeginjarentachtigontdektemeninhetRuhrgebieddathettot dantoe gevoerde
herindustialisatiebeleiddeachteruitgangindeMontanindustrienietkonstoppenengeen
basisvormde voor nieuwe bedrijvigheid.Twee ontwikkelingen hebben in belangrijke
matebijgedragenaandeovergangnaareenbeleidwatmeeralsneo-industrialisatiebetiteld kanworden.
TeneerstewerdhettechnologiebeleidvandedeelstaatNoordrij-Westfalenmethet
"Nordrhein-WestfalenInitiativeZukunfstechnologien"nadrukkelijkgerichtopdeontwikkelingvantoekomsttechnologieën,waarbijdemilieutechnologieeencentralerolvervult
Het programma, dat nogsteeds inwerking is,richt zichmet name op het midden-en
kleinbedrijf.
Degewijzigdebeleidsoriëntatievandegemeentenisdetweedebelangrijkeontwikkeling.Tot 1984washetbeleidvooralgerichtop hetaantrekkenvanbedrijvenvan buitenaf.MededoorhetimagovanhetRuhrgebiedwasditbeleidnietergsuccesvol.Daarom
zijndegemeentenzichvanaf 1984gaanrichtenophetontwikkelenvandeeigenpotentiesenhetondersteunenvanhet midden-enkleinbedrijf.Daarbijmaaktemengebruik
vandesindsdeoprichtingvanvijf universiteitenvanaf 1965sterkverbeterde kennisinfrastructuur.Dezekennisinfrastructuur,waarookdezesTachhochshulen"enenkeleonder51

zoeksinstituten deelvanuitmaken,wordt inhet Ruhrgebiedmeeren meeralsstimuleringsmiddelvoorderegionaal-economischeherstructureringofneo-industrialisatiegezien
(Hassink,1996).
Naastdezeontwikkelingenisereenaantalinstrumenteningezetomdetransfervan
technologie naar het bedrijfsleventestimuleren.Dedeelstaat richtte in 1984het "Zentrum für Innovation undTechnik" (Zenit)op inEssen.Ditcentrum hadalstaken hetcoordinerenvandetechnologietransferactiviteiten indedeelstaatenhetadviserenvande
regeringwatbetrefttechnologieprogramma's.Oplokaalniveauwerdhettechnologiebeleidondersteund door het opzettenvantechnologiecentra. Ineersteinstantie ging het
hier om gebouwen indebuurt vanuniversiteiten die relatief goedkope bedrijfsruimte
bieden aan innovatieve starters.Tevenswaren indezegebouwen gemeenschappelijke
voorzieningenbeschikbaar.Indeloopvandetijdzijnenkelevandezecentrauithunjasje
gegroeidendevolgendestapwashetontwikkelenvandezogenaamdetechnologieparken,parkachtigeindustrieterreinen met high-techbedrijven indebuurtvanuniversiteiten.Vanaf het beginvan dejaren negentig proberen de nieuw opgerichte centrazich
meerenmeerop bepaaldetechnologievelden of branchesterichtenomzodesynergie
tussende bedrijventevergroten.
Van alle centra in het Ruhrgebied ishettechnologiecentrum Dortmund met het
aangrenzendetechnologiepark (zieookparagraaf7.3)hetmeestsuccesvolquawerkgelegenheidscreatie enstimulerenvantechnologietransfer (Hassink, 1996).Degunstigeontwikkeling vanhetcentrum isterugtevoerenopeenaantalfactoren.Belangrijk zijnde
bredeendoortastende steundieervanuitdelokaleeconomieenpolitiek voor hetcentrum bestaat,de markteconomische leidingvanhetcentrumendeuitstekende ligging.
Doorderuimtelijkeconcentratievandeuniversiteit,hetcentrum,hettechnologiepark en
enkeleonderzoeksinstituten verlooptdetechnologietransfer tussendeinstellingenende
bedrijvenoptimaal.
"bottom-up"
Eenbelangrijkewijzigingindewijzevanbeleidvoerenisdathetinitiatiefvakermag
enwordt genomenophet lokaleniveau.Doordeverslechterende economischeomstandighedenwerdendegemeentengedwongenzichactief met deeconomische ontwikkelingbezigtehouden.Hetbelangrijkste aspectvandenieuwe benaderingwasechterde
samenwerkingvanparticuliereenpubliekesectoren(Wegener, 1996).Hierbijwaren niet
alleende overhedenendebedrijvenbetrokken,maarbijvoorbeeldook devakbonden,
diezichaltijdzeerdefensief haddenopgesteld.
Ookhettechnologiebeleidwerdmeer"bottom-up"gevoerd.Deregio'sdienenzelf
metprojectente komen,waarvoorheenalleendeinDüsseldorf bedachte programma's
werdenuitgevoerd.Nietalleenkunnenderegio'svaakbeter huneigenproblemenherkennen,maartevenshooptemendoorhetstimulerenvaneigeninitiatief enverantwoordelijkheidinderegiohetenthousiasmeendecreativiteitvanderegionale beleidsmakers
tevergroten (Hassink,1996).
7.4.5 Ruimtelijke structuur
Deontwikkeling vandegrootschalige kolen-enstaalindustrie endegrotebevolkingsdichtheid hebbeneenzwarewisselgetrokken op de ruimtelijke kwaliteit van het
Ruhrgebied.Dezestructuur isontstaan indetweede helft vandevorige eeuwtoen de
eerstemijnenwerdengeopend.Detoestromendearbeiderszorgdenvooreengrotevraag
naarnieuwehuizendieveelalnietinof bijdebestaandestedenwerdengebouwd maar
verspreid rond de mijnen.Zonder enige ruimtelijke ordening ontstond er zoeen mengelingvanmijnen,mijninfrastructuur,afvalbergen enmijnwerkershuizen.
Eenandergevolgvandemijnbouwwasdeaanlegvankanalenenspoorlijnen.Een
grootdeeldaarvanisinmiddelsbuitengebruik,maarvormt nogsteedsfysieke barrières
inhet landschap.Nadetweedewereldoorlogzijninhoogtemposnelwegenaangelegd,
zodat het gebied nu ook nog wordt doorkruist door een netwerk van snelwegen in
noordzuid-eninoostwest-richting.
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Vandestratégieomdestedelijke ontwikkeling langssnelwegenen knooppunten
vanopenbaarvervoerteconcentrerenisinhetRuhrgebiedweinigterechtgekomen.Ondanksdeaanlegvaneenredelijkdichtenefficiënt netwerk van(light-rail) spoorlijnenis
door het massaleautobezit desuburbanisatietrend nauwelijkstestuitengeweest.
Open ruimte
Ondanksbovengenoemdeontwikkelingen zijndeafzonderlijke plannenomopen
terreinen en groene zones te beschermen tegen de ontwikkeling van vliegvelden en
grootschalige industrieënweleffectief geblekenenzijndeecologischmeest kwetsbare
gebieden behouden gebleven (Wegener, 1996).Dezeopenterreinen engroene zones
liggenechter versnipperdenwordenvaakdoorsnedendoor infrastructuur.Tochwaren
eralindetwintigerjarenplannenomzevennoordzuidlopendegroene zonesinte richten,dwarsdoordeindustriëlekernheen.Dezezevenzoneszoudeninverbinding komen
testaanmet derecreatiegebieden inhetnoordenenzuidenvanhet Ruhrgebied.Door
het Nazi-tijdperk,deoorlogendewederopbouw isvandezeplannenechter weinigterechtgekomen.Eenvandedoelstellingenvande"IBAEmscher-park" (zieparagraaf 7.5)
ishet ontwikkelen vandeoorspronkelijk geplande zevengroenezones.
7.5 Internationale Bauausteilung Emscher-Park
7.5.1 Inleiding
In 1988heeft de regering van dedeelstaat Nordrhein-Westfalen het ambitieuze
project de "Internationale Bauausstellung Emscher-Park" (IBA) gelanceerd. Het iseen
langetermijnproject (integenstelling metwatdenaamdoetvermoedenishetgeententoonstelling),metalsdoelhetfundamenteel herinrichtenvaneengebiedvan75kilometer langencirca 10kilometer breed,datzichuitstrekt aanbeidezijdenvandeEmscher
rivier,tussenDuisburg inhetwestenenDortmund inhetoosten.
Inditgebied,meteenoppervlaktevanongeveer 800km1,wonenmeerdan2miljoen mensen.Dit betekent een bevolkingsdichtheid van meer dan2.000inwoners per
vierkantekilometer.InditlanggerektestukRuhrgebiedisdeindustriëleerfenishetmeest
deprimerend enhet milieu het meestvervuild.Nergensanders ishet grondgebruik zo
ongeorganiseerd (Wegener, 1996).Degevolgenvande industriële ontwikkeling ende
latereafbraakdaarvanzijneensterkvervuildmilieu(water,luchtengrond),eeneenzijdigeproductiestructuur, hogewerkloosheid,eenoverschotaanzwaarvervuildebraakliggendeindustrie-enmijnterreinen,eendoor infrastructuurversnipperderuimteeneenin
hoogtempovergrijzende bevolking.
Devoornaamste doelstelling van de IBA Emscher-park isomverbetering in deze
situatiete brengen dooreensamenhangende aanpak vaneconomische,ecologischeen
socialevernieuwing.Hetisechterookdebedoelingdathetprojecteenvoorbeeldfunctie
kangaanvervullenvooranderegebieden,zowelnationaalalsinternationaal,diemetde
gevolgenzittenvandeafbraakvanoudeindustriëlestructuren.Indiezinishet EmscherParkeensoortlaboratorium.Hierbijwordtgezochtnaarinnovatieopallemaatschappelijketerreinen,met nieuwe mogelijkhedenvoor arbeid,cultuur,wonen,recreatie,enzovoort (VanReusel,1995).
7.5.2 Organisatieenfinanciering
Voor het project iseen bedrijf opgericht,de ISAEmscher Park NV,dat geheel in
handenisvandedeelstaatNoordrij-Westfalen.Bijhetprojectzijndedriedistrictsoverheden,zeventienstedenenéénprovincie betrokken.Hetbedrijf zelf beschiktslechtsover
eenbeperktbudget,voldoendeomhetpersoneel,studiesnaarstedelijkontwerpenarchitectuurcompetitiestebekostigen.DeIBAheeftdanookvoornamelijkeencoördinerende,
controlerende enstimulerendefunctie.Deeigenlijke projectenwordenuitgevoerd door
de gemeenten en districten zelf of door andere planningsinstanties van de betrokken
steden.Maarookondernemingenenmaatschappelijkeorganisatieskunnen initiatiefne53

mer zijn. Verder zet de IBAalles in het werk om particuliere projectontwikkelaars ertoe
te bewegen zichbij hun projecten in het gebied te houden aan de IBA-normen omtrent
architectonische kwaliteit, ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.
De projecten zelf moeten worden gefinancierd uit bestaande publieke bronnen en
private middelen.Voor zover het de overheid betreft worden gelden dievoor het gebied
bestemd zijn bij voorrang toegewezen aan IBA-projecten. De gemengde financiering is
niet alleen een middel maar ook een doel, omdat op die manier private en publieke instellingen worden gedwongen intensief met elkaar samen te werken. Tot halverwege
1993was zo'n 2,5 miljard DM uitgegeven, waarvan ongeveer twee derde door de overheidenéén derde door private partijen.Dedoestelling van 50/50was daarmee nog niet
gehaald.
Intotaal worden er middelen uit 36subsidie-programma's gebruikt. Daarbij zaten
ook Europese fondsen alsRECHAR,EFRE,RESIDER,Structuurfonds voor doeIstelling-2-gebieden en het Europees Sociaal fonds.
7.5.3 Projecten
Dekernvande IBAEmscher-park bestaat uit vijfthema's.Alszogenaamde "Leitprojecte" vormen zehet raamwerk voorde ruim negentig lopende projecten.Devijf richtlijnprojecten zijn:
1.
Herstel van het landschap:het "Emscher Landschapspark".
Volgens de centrale opgave van de IBA zal op een oppervlakte van 320 km 1 een
groot samenhangend park ontstaan.Daartoe dienen detalrijke versnipperde groene en open ruimtes met elkaar te worden verbonden. Debasisvan de groenstructuur vormt hetplanvanhetSiedlungsverband uit 1920dat alsdoelhadzeven groene zonesinnoordzuid richtingteontwikkelen. Ditslechtsten dele uitgevoerde plan
wordt nuopgepakt endegroene zonesworden onderling verbonden,zodat er één
geheel ontstaat. In het park komen wandel,fiets en ruiterpaden en bij de steden
worden vrijetijdsvoorzieningen gecreëerd:sport, natuur, vermaak, cultuur.
2
Ecologische reconstructie van het Emscher-systeem.
De Emscher enzijn bijrivieren zijnjarenlang het riool van het Ruhrgebied geweest.
Een bijzonder ambitieus lange-termijnproject voorziet niet alleen in de zuivering
van dit 350kilometer langenetwerk vanrivierenen beken,maarwil de waterlopen
opnieuw alsnatuurlijke elementen in het landschap integreren.
3.
Ontwikkeling van braakliggende terreinen onder het motto: "Arbeiten im Park".
Op 500 ha van het braakliggende land worden in totaal 19bedrijvenparken aangelegd. Dezebedrijvenparken kenmerken zichdoor een hoge ecologische enarchitectonische kwaliteit, en ze bieden ruimte aan hoogwaardige technologische en
dienstverlenende bedrijvigheid en onderzoeksinstituten. Met het thema "werken
in het park" wordt naast de ecologische verbetering nadrukkelijk gewerkt aan de
economische verbetering van het gebied.
4.
Nieuwe woonvormen en woningen.
Hetgaat er hierbijvooralomook indesocialewoningbouw hoge stedebouwkundige en architectonische kwaliteiten te bereiken. Centrale aspecten zijn de nauwe
samenwerkingtussenalle betrokkenenendetoepassingvangoedkope enecologische bouwmethoden.
5.
Behoud en geschikt makenvoor een nieuwe functie van industriële monumenten.
Een belangrijk doel van de IBA ishet behoud en hergebruik van oude installaties
en gebouwen.Ten delevanwege de architectonische kwaliteit,enverder vanwege
de cultuurhistorische waarde. Omdat het behoud zeer duur iswordt getracht aan
zoveel mogelijk gebouwen een nieuwe functie te geven. Deze nieuwe functie is
veelal een nieuwe vorm vanbedrijvigheid, maar ligt ook op het gebied van recreatie en cultuur.
Vele projecten bevatten elementenvan meerdere thema's.Voorbeelden zijn oude
industrieterreinen die beplant worden en deel gaan uitmaken van de groenstructuur en
tegelijkertijd dienst doen alsrecreatiepark of industrieel openluchtmuseum. Verder wor54

denoudegebouwenweergebruiktindenieuwebedrijvenparken,fungerendezetechnologieparkenweer alsschakelindegroenstructuur enwordenterreinenomgevormd tot
eencombinatie vanwoon-,werk-en recreatiepark.
7.6 "Arbeiten im Park"
7.6.1 Inleiding
De1BAEmscher-Parkiseengeïntegreerdprogrammavoordenoodzakelijkestructureleverandering inhet Ruhrgebied.Naastdeecologischevernieuwingvandealsindustrieelgekenmerktezonebeoogthetprogrammaookdeverbeteringvandeeconomische
situatie indezeregio.Deprojecten inhet kadervan"werken inhet park" moeten een
directebijdrage leverenaandeverbeteringvandewerkgelegenheidssituatie endeeconomischestructuurdoor ruimtetegevenaanvernieuwende hoogwaardigeactiviteiten.
Nadathetovergrotedeelvandezwareindustriëleactiviteiten indeEmscherregio
gestaaktiszijnveelgroteterreinenbraak komenteliggen.Dezecentraalgelegenplekkenkunnennu,somsnagrootschaligesanering,weereennieuwefunctie krijgen.ErbestaatindeEmscherregiodusgeenkwantitatief gebrekaanbedrijventerreinen maar een
kwalitatief gebrek (Bräckelmann,1995).Hetdoelvanhet richtlijnproject "werkenin het
park" isdaarom inde Emscherregio hoogwaardige bedrijventerreinen te ontwikkelen
meteenuitstraling opboven-regionaalniveau.
Opditmomentwordenop19plaatsenverscheideneklein-engrootschalige projecten uitgevoerd.Opeenoppervlakte vancirca 500haontstaan inde regio moderne en
innovatieve bedrijven-,diensten-, enwetenschapsparken.Aldezeprojectenmoeten aan
eenaantal randvoorwaarden enkwaliteitseisenvoldoen.
7.6.2 Randvoorwaarden en kwaliteitsdoelen
Deprojecten dieworden uitgevoerd in het kader vanhet thema "werken ineen
park" hebben uitsluitend betrekking op braakliggende oude industrieterreinen. Bijde
uitvoering worden hoge eisen gesteld aan de stedebouwkundige en architectonische
kwaliteit.Ditbereiktmenonderanderedoorhetuitschrijvenvanarchitectuurwedstrijden.
Daarvoorwordenvaakeerstnogideeinontwikkeldvooreenalgemenestedebouwkundigeconceptie,waarbijonderzochtwordtopwelkewijzeeengoedeintegratiemetandere
activiteiten alswonenenwerken indeomgeving kanplaatsvinden.
Bij het bereikenvandegewenstearchitectonische kwaliteit moetsprakezijnvan
zoweleenbehoedzameomgangmet,enintegratie van,oudegebouwenenmonumenten.Bijzondereaandachtwordtgerichtophethandhavenvanhogeecologischestandaarden. Hetontsluitingssysteem,debouwtechniek endeinfrastructuur moetenecologisch
georiënteerdzijnenaandenieuwstewettelijke eisenvoldoen.
Aangeziendeontwikkelingvaneensamenhangendestructuurvangroeneenopen
ruimtes éénvandebelangrijkste doelenvande IBAismoet bij deprojecten die in het
kader van "werken ineenpark" worden uitgevoerd delandschappelijke kwaliteit een
grote rolspelen.Debedrijvenparken moeteneeninteressantegroene vormgeving krijgen,diemetdebehoeftenvandemensenovereenstemt enveelopenruimtestussende
gebouwenopenlaat.Hiermeetrachtmendebedrijvenparkenzogoedmogelijkte integreren indeomgeving.
Dezestrategiemoetnietalleenleidentoteenversterkingvandeecologischekwaliteit vande regio, maar moethaarook aantrekkelijker makenalsvestigingsplaats voor
hoogwaardige,innovatieveactiviteiten,diedeeconomischeherstructureringvanhetgebiedkrachtigmoetenondersteunen.
7.6.3 Innovatie entechnologie
Dedoelstellingvanhetrichtlijnproject"werkenineenpark"gaatverderdanalleen
hetcreërenvanaantrekkelijkevestigingslocaties.Deprojectenzijnspeciaalbestemdvoor
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ondernemingen die indetoekomst deeconomischeontwikkeling vanderegio kunnen
aanzwengelen:starters,innovatievebedrijvenenbovenalhetbredescalaaanecologische
bedrijvigheid (Meurs,1995).
Terondersteuningvandeopvernieuwinggerichtebedrijvigheidwordenbedrijvenverzamelgebouwenentechnologiecentra opgericht(zieookparagraaf 7.4).Zezijnmede
ingericht om technologisch vernieuwende ondernemingenvan buiten de regio aan te
trekkenenomdenoodzakelijketechnologietransfer indeEmscherregioteondersteunen
(Brâckelmann,1995).
Demeeste bedrijvenparken zijntechnologie-, of branchegericht zodat er zoveel
mogelijk synergetischeeffectenoptredentussendebedrijvenonderling entussendebedrijvenendetechnologiecentraenandereonderzoeksinstellingen(ziefiguur7.1).Hoewel
debedrijven inhetalgemeeninnovatiegericht zijnbetekent dit nietdatzeallemaal tot
dehigh-techsectorbehoren.Zoiserhet"EcoTextil"Technologiecentrum inBochumwat
zichvolledigrichtoponderzoekenontwikkelingvanmilieuvriendelijk geproduceerd en
bedrukttextiel.
Overigensiseenbelangrijk deelvandebedrijvengerichtopmilieugerichtetechnologie.Naastdehiervoor genoemde "ecotextiel"wordenerondermeer krachtigezonnecellenenverantwoordverpakkingsmateriaal geproduceerd.

ÖkologischerGewerbeparkZeche Holland
Techno-Medical-ZetrumfürMedizintechnik
WissenschaftsparkRheinelbe
TechnologiezentrumfürökologischeVerpackung
TechnologiezentrumUmweltschutz
ZentrumfürbiologischesundökologischesBauen und Planen
Figuur7.1 Enkeleprojecten inhetkadervan "werkenineenpark"
Bron:Hassink, 1996.
7.6.4 Projecten
Tweevandeprojectenvanhetthema "werken ineenpark" zullennader worden
belichtomdatzevoorbeeldenzijnvanprojectendieookkenmerkenbevattenvanandere
"richtlijnprojecten".
1.
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GewerbeparkZecheHolland, Bochum.
Op het 22ha groteterreinvandein 1974stilgelegde mijn "Holland" in Bochum
wordeneentechnologiecentrumeneenbedrijvenparkgerealiseerd.Verderworden
er een bejaardentehuis en 150woningen met het motto "Wohnen imAlter" gebouwd. Inhet heleprojectzijnuitgebreideopenengroene ruimtesgepland.
Van het terrein zijn 14ha bestemdvoor het bedrijvenpark. Op het terrein staan
diversemonumentale,prachtigegebouwendieopnieuwgebruiktkunnenworden.
Dekernvanhetbedrijvenpark ishettechnologiecentrum "Ecotextil" dat gevestigd
isinderuimtesvanhet oude "Kauen-undVerwaltungsgeblude", dat alsmonumentbeschermdis.Hierwordennieuwemethodenentechniekenbeproefd,diehet
mogelijk makenindetextielindustrie milieuvriendelijker teproduceren.Het isde
bedoelingdatophetterreinzoveelmogelijk,vooralkleineenmiddelgrote,bedrijvenwordengevestigduit detextiel-enconfectieindustrie.
Wat betreft de ecologische oriëntatie moet het park voor andere projecten een
voorbeeldig karakterhebben:datbetekentspaarzameomgangmetbodem,water
enenergie engebruik vanmilieuvriendelijke bouwmaterialen.
Naasthetbedrijvenpark methettextielcentrumendenieuwewoningen krijgt het
stadsdeelinhetkadervandit IBA-projectookeen"groenelong".Dereedsbeplantestortbergvandemijnkanalvoorrecreatievefunctiesgebruiktworden.Tegelijkertijdwordt eenverbindingtot standgebrachtmetderegionale groenstructuur

van het Emscher Lanschapsparkenhet inde nabijheid gelegentechnologie park
"Rheinelbe".
Wohn-und technologieparkKamen.
HetWohn-undtechnologiepark Kamenverbindtdefunctieswonen,werken,sport
envrijetijdsbestedinginéénparkophet34hagroteterreinvandevoormalige mijn
"Monopol".Eenfundamentelebouwsteenvandetoekomstigenatuur-enlandschaponwikkeling in Kamen isdebeekSeseke.Dezebeek dienudienstdoet alsrioleringsysteemwordtweer inhaaroudestaathersteldenzorgtdanvoor eendirecte
verbinding met het Emscher Landschapspark.
Inhetcentrumvanhet parkwordt eentechnologiecentrum eneen bedrijvenpark
ontwikkeldvoor innovatieve productieendienstverlening.Desectorendiedaarbij
centraalstaanzijnsportenvrijetijdsbesteding,verzorgingen"gezonde"woninginrichting.Opeenoppervlakte van6,5havanhetterreinworden 200woningengebouwdonder het motto "Gartenstadt Seseke-Aue".

7.7 Blikop de toekomst
Hoeweldewerkloosheid inhet Ruhrgebiedniet langer snellerstijgt daneldersin
Duitsland ligt zij nogsteedseenaantal procenten boven het landelijk gemiddelde.De
negatievetrendisduswelafgevlaktmaarnognietomgezetineenpositieve.Een belangrijkeoorzaakdaarvanisdatdewerkgelegenheidindeMontanindustrie nogsteedsdaalt.
Diedaling zalzichnaarverwachting voorlopigdoor blijvenzettenaangeziendeDuitse
nutsbedrijvenvanaf 1997niet langer gegarandeerdsteenkool uit het Ruhrgebiedafnementegenprijzendiebovendewereldmarktprijzen liggen.Daardoor zullen nogongeveer 13.000banenverlorengaan.Ookdestaalindustrieblijftonderzwaredrukstaandoor
toenemdeconcurrentie uit het buitenland (Wegener, 1996).
Eenpositieveontwikkeling isdatdewerkgelegenheid indehigh-techindustrieer
veelbelovend uitziet, al zijndeaantallen nogonvoldoende omde achteruitgang inde
traditionele industrieënvolledigtecompenseren.Degroeivandehigh-tech industrie in
hetRuhrgebiedblijftdanookachterbijhetzuidenvanhetland.Ondanksdeuitstekende
infrastructuur endegoedeonderwijsvoorzieningen heeft hetgebiednogsteedslastvan
het imagovankolenenstaalzodat bedrijvenzichinhetalgemeeneerder inhet zuiden
zullenvestigen.
OverigensmoetmenzichinhetRuhrgebiednietblindstarenophigh-techindustrie
alsenigeredmiddelvoordeeconomischeontwikkeling.Ookdevrijeenzijdigophigh-tech
industriegeoriënteerde regio'salsBayernenBaden-Württemberg hebbeninderecessie
inhetbeginvandejarennegentigtekampengehadmetmassaleontslagen(NEI/Kolpron,
1994).OphetgebiedvanR&Dblijktdeconcurrentieuithet buitenlandooksteedsgroter
teworden.Vooralvoordemilieubranche lijkendevooruitzichten gunstig.Hetvoordeel
van depositieve ontwikkeling vandezebranche isdat hetniet alleenbijdraagt aande
economischeontwikkelingvanhetgebiedmaardatookhetmilieuergrotebaatbijheeft.
DeIBAEmscher-Park isnadrukkelijk gerichtopdezedubbeldoelstelling.Hoewelde
middelendiedeIBAterbeschikkingstaanbeperktzijn,lijkenderesultatenveelbelovend.
EenvandegrotewinstpuntenvandeIBAisdatdedoelendiegesteldwordenookuitstralenopprojecten diegeendeeluitmakenvandeIBAzelf.Dit isvangroot belangomdat
andersheteffectvandeIBAsnelzoukunnenvervagennadathetprojectin 1999formeel
wordt beëindigd.
7.8 Conclusies
Hetregionaal-enruimtelijk-economischbeleidwordt inDuitelandvoornamelijk op
hetLänder-niveauof lager gevoerd.Sindsdevalvande Muur isdaarenige verandering
ingekomen omdat ersindsdienactiever beleidwordt gevoerdomdenieuwe Linder te
ondersteunen.Daarmeewordt onderstreeptdathetregionaal-economisch beleidvooral
ophet rechtvaardigheidsbeginsel isgebaseerd.
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Aanbedrijventerreinen isinhetalgemeeninDuitstlandgeentekort.Ditkomtvooraldoordatophetregionaleenlokaleniveaubijderuimtelijke planningnadrukkelijk rekening wordt gehouden metdeeconomischebelangen.Hier liggentwee redenenaan
tengrondslag.Teneersteiservoor het regionale bestuursniveau,de Regierungsbezirke
endeKreis,eenbelangrijke rolweggelegd inheteconomischbeleid.Verder ishet voor
degemeentevaakfiscaalaantrekkelijker omruimtevoorbedrijventereserverendanvoor
woningen.
Detrend naareenkwalitief hoogwaardige inrichtingvanbedrijventerreinen isin
Duitslandhalverwegedejarentachtigsterkontwikkeld.Aanhetbelangvaneeninspirerendeomgevingvoordewerknemerseneenrepresentatieve uitstraling naarde klanten
toe wordt steedsmeer waarde gehecht. Dit heeft zichgeuit in meer aandacht voor de
architectuur eneenruimereopzetvandeterreinenmeteengroterehoeveelheidgroen,
waarbij vaak wordt getracht het bedrijventerrein beter te integreren in deomgeving.
Aanvullendevoorzieningen zoalswinkels,restaurantsenrecreatievevoorzieningen zijn
nog nauwelijks aanwezig op bedrijventerreinen, ondanks dat de vraag hiernaar toeneemt.
Ookwordenbedrijventerreinen steedsmeerontwikkeldvoor éénspecifiekebranche.Ditbetreftvaakeenbepaaldetechnologischetakomdattechnologieeenbelangrijke
rolspeelt bij het regionaal-economischbeleid.Ditkomttot uiting inhetsnelgroeiende
aantaltechnologiecentra,technologieparken enwetenschapsparken.
OokinhetRuhrgebiedistechnologischevernieuwingeenbelangrijkinstrumentom
deeconomischeontwikkelingtestimuleren.Dezetechnologischevernieuwing isvooral
gericht op nieuwe industrieënendanvoornamelijk op het midden-enkleinbedrijf.Dit
beleid,watsinds1984nadrukkelijkdeboventoonvoert,isduidelijkgerichtopdeendogenegroeikrachtvanderegio.Hetovereindhoudenvanbestaandeverouderde industrieën
enhetaantrekkenvanbedrijvenvanbuitenderegioheeftoplangeretermijngeensucces
gehad.
De enorme aanslag die door de mijnbouw enstaalindustrie op het milieu isgepleegd ende daarmee samenhangende verslechtering van de economische en sociale
situatievanhetRuhrgebiedhebbendedeelstaatNoordrijn-Westfalen tot het inzichtgebrachtdateconomieenecologie nauwmetelkaarverbondenzijn.DeIBAEmscher-Park
« danookgerichtopsociale,economischeenecologischevernieuwing indeEmscherregio,die hetzwaarst isgetroffen opzoweleconomischalsecologischgebied.
Eenvandevijf hoofdthema'svandeIBAis"werkenineenpark". Deprojectendie
indit kaderwordenuitgevoerdhebbenallemaalbetrekkingophethergebruik vanoude
industrieterreinen,dieworden ingerichtalshoogwaardige bedrijvenparken.Veelterugkomendekenmerkenvandeprojectenzijn:gebruikvanoudemonumentale gebouwen,
ruime opzet metveelgroenenwater,integratie inderegionale groenstructuur eneen
combinatievanbedrijven met anderfunctiesalswonen,recreatieen cultuur.
DeintegralebenaderingvandeIBAwordtgedragendooreenbreedscalaaanlokalebeleidbepalersenbedrijven.Dezesteunistotstandgekomenomdatdewerkwijzevan
deIBAveelruimte laatvoor lokaleinitiatievenenmedezeggenschap.Tot nutoe lijktde
mixtussen"top-down"en"bottom-up" beleidsuccesvoltezijn.Doordebestuurlijkeversnippering bestaat echter het gevaardatdegrotestedenhuneigen plangaantrekken
wanneer deIBAin 1999wordt beëindigd.
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8. ENGELAND

8.1 Inleiding
Engeland isgeenlandmeer meteengrotetraditie op het gebiedvan ruimtelijke
planningenregionaleontwikkelingopnationaleschaal.Vooralsindshetaantredenvan
deregeringThatcherwordtdewerkingvandemarktookophetgebiedvanhet gebruik
van ruimte alseengroot goed bevonden.Inparagraaf 8.2wordt het ruimtelijke ordeningsbeleidenhet regionaleontwikkelingsbeleid besproken.In8.3wordt ingegaan op
de ontwikkeling van hoogwaardige bedrijventerreinen in Engeland. Het economische
succesvan de regio rond Cambridge ende rol van het Cambridge Science Park daarin
komtin8.4aandeorde.Tenslottewordenin8.5conclusiesgetrokkenoverhetbeleiden
deontwikkelingen inEngeland.
8.2 Ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling
8.2.1 Ruimtelijke sturing
Het Engelsebestuursysteembestaatopbeneden-nationaal niveauuitcountiesen
districten.Districtenzijnteonderscheideninmetropolitanennon-metropolitandistricten.
HetVerenigd Koninkrijk kentsinds 197464countiesen484districten.Hetaantal inwonerspermetropoliandistrictvarieertvancircatweehonderdduizendtoteenmiljoenmensen,denon-metropoliandistrictenhebbeninhetalgemeenminderdan honderdduizend
inwoners.Decountiestellen,voorzoverzegeenmetropoliandistrictenbevatten,tussen
dedriehonderdduizend enanderhalf miljoen inwoners.
HetEngelselokalebestuur(incasudedistricten) isaanmerkelijk grootschaliger dan
ophetvaste landin Europa.Dekleinschaligeparish-councilsvervullengeen belangrijke
rol.Hoewelhetlokalebestuur geenalgemene bestuursbevoegdheden heeft enhetdus
slechtsoverbevoegdhedenkanbeschikkendiebijwetzijntoegekend,vervulthet infeite
eenveelgroter aantaltakendanineenlandalsFrankrijkenbeschikt hetdoor eigenbelastingbevoegdhedenovereenveelgroterdeelvandetotaleoverheidsuitgaven.Integenstellingtot DuitslandenFrankrijk iserinEngelandnooiteensamenhangend hiërarchisch
overheidssysteemontwikkeld.Debeleidsruimtevanhetlokalebestuur isgroot (Tegelaar,
1992).
Decountieszijnverplichttot hetmakenvanstrategische,indicatievestructuurplannen.Dezeplannen moetenwordengoedgekeurddoordecentraleoverheidendienen
alsgrondslagvoordelokaleplannenwaaropdedistricten,meteengrotematevanbewegingsvrijheid,debouwvergunningafgeven.Dedistrictsplannenzijnpragmatischenflexibelopgesteldenhebbeneenmeervrijblijvenderoldaninanderelanden(Tegelaar,1992).
DeLocalGovernment,PlanningandLandActvan1980maaktededistrictenprimair
verantwoordelijk voor de planning control.Decounties hebben echter bevoegdheden
achter de handvoor gevallenwaarin strategische punten uit hetstructuurplan aande
orde komen.Derelatietussenhetnationaalenlokaalruimtelijk beleidismeerformeel
geregeld.Hetnationalebeleiddienttewordenopgenomenindecountystructuurplannen ente worden uitgevoerd in het lokale planningsbeleid vancountiesendistricten.
Hiervoor stelt het Departement ofthe Environment (DOE)"Planning PolicyGuidances"
(PPG's)op.
Het enige terrein waarop deoverheid zich nadrukkelijk bemoeit met het lokale
ruimtelijkebeleidzijnde"greenbete"endenationaleparken(NEI/Kolpron,1994).Green
beitszijnopen ruimtesrond (demeeste)grotesteden,diegevrijwaardworden vanbebouwing. Ineenaantalstedenstaandegreenbeteonder grotedruk omdatzedeont59

wikkelingvandestedenbeperken.InbijvoorbeeldLondenleidt hetertoedatveelactiviteitenoverdegreenbelt "heenspringen"omdatLondenzelfgeenruimtemeerbiedten
zeerduur isgeworden.
8.2.2 Ruimtelijk-economische ontwikkelingen
Detegenstelling indeeconomischeontwikkelingtussenhet NoordenenZuidenis
de laatstejaren afgenomen.Deregio South-Eastdie indejaren tachtig eenzeervoorspoedige ontwikkeling heeft doorgemaakt heeft beginjaren negentig te lijden gehad
onderdeinternationale recessie, omdatdievoornamelijk zijnweerslaghadopdedienstensectordieinderegioSouth-Eastzeerverweven ismethet buitenland.Dekantorensectorisdaardoor ingestortenleegstandvankantorenopdeLondenseringisforstoegenomen. Dit effect isnogversterkt door hetwegtrekken vanactiviteiten door de hoge
grond-enhuurprijzen endealsmaartoenemendecongestie.Vooralvoor bedrijven met
eenlageretoegevoegdewaardezijndezeontwikkelingenenhethogeloonniveaureden
geweestomderegioteverlaten(NEI/Kolpron,1994).
Nietalleeninhetzuidoostenisdetrenddatbedrijvenwegtrekkenuitdestedelijke
regio's.Deeconomischeontwikkelingvande"ruralareas"verlooptinhetalgemeenvoorspoedig.Ondanksdeachteruitgangvandemijnbouwendedaaraanverbondenwerkgelegenheidishetaantalbanenindeindustrietussen 1960en 1987er met20%toegenomenterwijlvoorheelGroot-Brittanniëeenachteruitgangtezienwasvan37,5%.Ookhet
aantalnieuwekleinebedrijvenneemtinderuralegebiedenhardertoedanindestedelijkegebieden.Bijtenminste20%vandenieuwebedrijvenindeafgelegenruralegebieden
wasde kwaliteit vanhet leefmilieu eenbelangrijke redenomjuist daar een bedrijf te
starten(RuralDevelopment Commission,1995).
Deruralegebiedenkenneneensterkebevolkingsgroei,diezichnaar verwachting
de komendejarendoor zalzetten (zietabel8.1).Aangetrokken door de aangenamere
leefomstandighedenendelagerekostenvanhetlevensonderhoudtrekkenveelmensen
vandestadnaar het platteland.Vooralveeloudere mensenverhuizennaar het platteland.Devergrijzing zaldaardanookveelhoger uitvallendanindesteden.
Tabel8.1 Verwachtebevolkingsontwikkeling 1993-2015ingroeipercentage
Typecounty

0-14jaar

15-64jaar

>65jaar

Totaal

Zeer ruraal

-1

9

35

12

Zeer urbaan

-11

0

11

-1

Intermediair

-2

11

34

12

Engeland

-4

6

22

7

Bron:OPCSOfficeofPopulationCensuses&Surveys, 1993.
DeintermediairezonerondLondenzalprofiterenvandetransfervaneconomische
activiteiten uit deregioSouth-East.CambridshireenOxfordshire zullen integenstelling
totdemeestecountiesookeensterkegroeivanhetaantaljongerenlatenzien(meerdan
10%groeitussen 1993en2015).Deeconomischevooruitzichtenzijnvoordeintermediairezonedanook gunstiger danvoordemeerafgelegen ruralegebieden(RDC,1995).
8.2.3 Ruimtelijk-enregionaal-economischbeleid
InhetVerenigd Koninkrijk bestaatsindsdedecentralisatiepolitiek vande regering
Thatchergeenformeelregionaal-economischplanningssysteemmeer,maarwordt uitgegaanvandewerkingvanhetmarktmechanismeenhetsubsidiariteitsbeginsel. Hierdoor
heeft bevorderingvaneconomischegroeideeersteprioriteit inhet ruimtegebruik, met
een relatief grote invloedvande particuliere sector (NEI/Kolpron, 1994).Wel wordt in
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sommigegevallendeeconomischeontwikkelinggestuurddoordeaanlegvanbasisinfrastructuur.
Hoofdzakelijk regio'sdieinaanmerking komenvoor middelen uit EuropeseStructuurfondsenwordennoggesteunddoorhetnationaleregionaleontwikkelingsbeleid.Dit
zijnvaakregio'sinSchotlandenWales,waarmethogeinvesteringspremiesbuitenlandse
(veelalAziatische) ondernemingenwordenaangetrokken.
Hetvertrouwen indemarktwerkingendehuidigeeconomischesituatie inhetVerenigdKonikrijk hebbenertoegeleiddatvoorhetbeschikbaarstellenvanruimtedecriteriagroeieneconomische ontwikkeling bepalendzijn.Uitgifte vanbedrijventerreinen is
aantrekkelijker danhetuitgevenvanterreinvoorwoningbouw of groen.Bedrijvenzorgenvoorzowelwerkgelegenheidalslokalebelastinginkomsten.Vooral ingebieden met
veelwerkloosheidzalmengeneigdzijnomruimtevoorbedrijven beschikbaartestellen.
Indeze gebieden wordt erdanook actiever regionaal beleidgevoerd.Veelsteden die
kampenmethogewerkloosheidtrachtenmethetontwikkelenvanhoogwaardigebedrijventerreinen enscienceparkendelokaleeconomietestimuleren (zieook8.3).
8.2.4 Beschermingopenruimteenlandschappelijke kwaliteit
Hetindevorigeparagraafgeschetstebeeldvaneenmarktgericht ruimtelijk beleid
betekentnietdathetEngelseplattelandlukraakwordtvolgebouwd.Metdiversemaatregelen enwetten wordt op zowelnationaal alslokaal niveau aandacht besteed aande
natuurendekwaliteitvandeleefomgeving.Dealaangehaaldegreenbeitszijnhiereen
voorbeeldvan.Onlangsnogheeft eenrechter opbasisvaneeneeuwenoude wetuitgesprokendat deheggen inEngelandbeschermddienenteworden.
Watbetreftbedrijfsgebouwenenbedrijventerreinenwordtopeenaantalmanieren
getrachtdeleefomgevingzoweinigmogelijkaantetasten.Teneerstewordt zoveelmogelijk getracht bestaandeleegstaandegebouwenopnieuwtegebruiken,of op dezelfde
plekeventueelnieuwtebouwenomzohetbebouwde areaalzoveelmogelijkte beperken.Dit geldtvoor zowelagrarischealsniet-agrarischegebouwen.Inhet buitengebied
wordtvoordevrijkomendegebouwenzoveelmogelijk eenbedrijfsfunctie gezocht,wonenwordt daarzoveelmogelijktegengegaan.
Tentweedewordt bijdebouwvanbedrijfspandenenkantoorgebouwen rekening
gehoudenmetdeomgeving.Gebouwendieaanderandvansteden,inkleinereplaatsen
of inhetbuitengebiedstaanwordenzoveelmogelijkaangepastaanhetkaraktervanhet
gebied. Degebouwen zijn in hetalgemeenmaximaal drie lagen hoog,meteenschuin
dakerop.Ookhetgebruikvanbouwmaterialenwordtzorgvuldig afgewogen.Dezemaniervanbouwenwordtookwelde"cottage-stijl"genoemd.Ookbijwoningenennieuwe
agrarische gebouwen wordt bij het ontwerp opde omgeving gelet. Dit isonder meer
vastgelegdinde "villagedesignguidance"diederegering delokale planningautoriteit
toestuurt enineennoguitte brengen "designguide" voor agrarischegebouwen.
8.3 Hoogwaardige bedrijventerreinen
8.3.1 Business-enscienceparken
EngelandisheteerstelandinEuropawaardetrendvansteedsluxere bedrijventerreinendieinAmerikawasontstaanisovergenomen.Deluxerebedrijventerreinenworden
in Engeland enAmerika "businessparks"genoemd.Eenbusinesspark moet niet alleen
voldoen aan hogeeisenomtrent dearchitectuur ende inrichting van hetterrein maar
moetookvoorzieningen bevattenindevormvanrecreatie-ensportfaciliteiten,restauratievevoorzieningen,winkelseneenhotel.
Ditbetekentdat businessparkeneenbehoorlijkeomvangmoetenhebbenomover
eenvoldoende draagvlak voor dezevoorzieningente beschikken.Intabel8.2staande
achtergrondgegevens vanenkelebekendeEngelsebusinessparken.
Eenvandeeerste businessparkenwashet Cambridge Sciencepark,dat in 1973is
ontwikkeld.Ditbusinesspark iszeersuccesvolenvervultnogaltijdeenvoorbeeldfunctie,
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Tabel8.2 Achtergrondgeqe vensvanEngelsebusinessparken
Naam

laar vanontwerp

Oppervlakte(ha)

Ontwikkelaar

Cambridge Sciencepark

1973

55

Trinity College

Aztec-West

1984

63

Arlington Securities

SolentBusinessPark

1988

60

Arlington Securities

Arlington BusinessPark

1986

40

ArlingtonSecureties

StockleyPark

1984

160

Stanhope Properties

Bron:VanGeenhuizen, 1996.
omdathetalséénvandeweinigescienceparkenalseenechtbusinesspark kanworden
beschouwd.Ophetontstaanvandit businessparkenderoldiehetvervultindeeconomischeontwikkelingvanderegiorondCambridgewordt later indit hoofdstuk teruggekomen.
Science-enbioparkenzijnthemaparken.Daarinwordtopdeeersteplaatsdeclustering van het primaire bedrijfsproces gethematiseerd (Kooyman, 1996).Het Cambridge
Scienceparkisdaareenvoorbeeldvan.Demeestebusinessparkenzijnechtergeenthemaparkenzebieden buitendehigh-tech bedrijvenook plaatsaanonder andere zakelijke
dienstverlening.Buitenderuimtelijke inrichtingenhetvoorzieningenniveauwordenaan
debereikbaarheidvanbusinessparken hogeeisengesteld.Bijnaallebusinessparken liggenaandesnelweg,meestalaanderandvaneenstad.Ookdeparkeervoorzieningenzijn
uitgebreid,gemiddeld heeft bijnaelkewerknemer eenparkeerplaats.
Scienceparken
Demeestescienceparkenzijnniettebeschouwenalsechtebusinessparken omdat
zetekleinzijnomovereenvoldoende draagvlak voorvoorzieningentebeschikken.De
groeivanscienceparkenverlooptdoordeeisendieaandeaardvande werkzaamheden
wordengesteld(high-tech/onderzoek)meestaltrager danbijde "gewone" businessparken.Derolvandegemeente isbijscienceparkeninhetalgemeengroterdanbijgewone
businessparken.Het initiatief tot het ontwikkelen vaneensciencepark ligt vaak bij de
gemeente,eenuniversiteitofeencombinatievanbeide.Deoverheidtreedt inhet begin
vaakopalsgrootste investeerder,diemeestaldebasisinfrastructuur endeeerstegebouwenbetreffen (vanGeenhuizen,1988).Scienceparkenwordendanook nadrukkelijk ingezetalsinstrumentvoorregionaal-economische ontwikkeling.Vooral ingebieden met
eenhogewerkloosheid eneenverouderde industrie wordt eensciencepark gezienals
eenmiddelomdetechnologischeeninnovatievepotentievanderegiotevergroten.
8.3.2 Stedebouwkundige enlandschappelijke inrichting
Dekwaliteitvandewerkomgeving staatvooropbijdeontwikkelingvanbusinessparken.Daaromwordt inEngelandookzoveelmeeraandachtaanextra voorzieningen
geschonkendanophetvastelandvanEuropa.Daarnaastwordt getrachtdebusinessparkenzointe richtendatzegoedindeomgevingpassen.Ditwordt bereiktdoor zowelde
architectonische alsdelandschappelijke inrichtingaandeomgevingaantepassen.
Dearchitectuur vanbedrijvenparken komt meestaluitde kokervandeontwikkelaar.Vaakkiestdievoordezogenaamdecottage-stijl.Degebouwenzijninhetalgemeen
tweeofdrielagenhoogmeteenschuinekap,enwordenineenlagedichtheidgebouwd.
DeFloor/Space-index (FSI)ismaximaal0,5.(DeFloor/Space-indexishettotale vloeroppervlakvandegebouwengedeelddoordeoppervlaktevanhetterrein).Alsbouwmaterialen
wordenvaak hout ennatuursteengebruikt,hoewelbijdehigh-tech bedrijvenookveel
modernearchitectuur wordttoegepast.Despiegelendeglasblokkenzoalsdie inNederlandgebruikelijk zijn komenop de Engelsebusinessparken echter nauwelijksvoor.De
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uitstralingvandebusinessparkenishierdoorvillawijkachtigenconceptueelanti-stedelijk.
Degebruikelijke interne ringwegdraagt hierook nogaanbij.
Aandelandschappelijke inrichtingwordt opverschillende manierenaandachtbesteed.Hetparkachtige karakterwordt bereiktdoordeaanlegvangroen-enwaterpartijen. Parkeerplaatsen worden weggewerkt achter heggen of wallen.Dit wordt ook wel
"landscaping-out" genoemd.Dezetechniek isvangroot belang omdat het aantal parkeerplaatsen zeer groot is,zeker invergelijking met het continent. Openbaar vervoer
speeltgeengrote rol,debereikbaarheid per auto isveel belangrijker.
Integenstellingtotveelscienceparkenisbijbusinessparkende projectontwikkelaar
dedominantepartij.Dievervultvaakooknogeenrolbij het beheervandeparken.Een
architectenbureaumaaktinopdrachtvandeontwikkelaarhetstedebouwkundigemasterplan,op basiswaarvan destedebouwkundige verkavelingwordt gemaakt.
8.3.3 StockleyPark
OmdatStockleyParkmomenteelhetgrotevoorbeeldisvoorbijnaiedereendiezich
bezighoudt met bedrijvenparken zalaandit park extra aandachtwordengeschonken.
StockleyParkligtaandewestzijdevanLondenopeenkruispuntvantweesnelwegenen
vlakbijhetvliegveldHeathrow.Denationaleeninternationale bereikbaarheidishiermee
gegarandeerd.DeparkeernormisinvergelijkingmetNederlandzeerruim,voorbijnaelke
werknemer isereenparkeerplek. Deoppervlakte vanhettotale terrein is160hamaar
bijna 100hadaarvanisgolfterrein.Deontwikkeling vanStockleyParkisin 1985gestart.
In1996was 150.000m2vloeroppervlakte gebouwd,wat neer komtopeenFSI van0,25.
Indegoedgekeurde planologische plannenwordt uitgegaanvanmaximaal 200.00m2,
wat resulteert ineenFSI van0,33.Uitgaandevangemiddelddriebouwlagen isdusongeveer 10%van het oppervlak bebouwd.Voor Nederlandse begrippen isdit vrij laag,
maarerzijnwelmeerparkeerplaatsen.Erzijnvoordewerknemerveelontspanningsmogelijkheden:eriseenfitness-centrum,eenoverdektzwembad,eenpub,eenrestaurant,
winkelseneencrèche.Bovendien iserzoalsvermeldeengolfbaan.
Hetlandschapvormteenbelangrijkekarakteristiekvanditbedrijvenpark.Hetlandschapsontwerpzorgtvoor kronkelendewandelpaden,presenteert degebouwen ineen
ensceneringvanwaterpartijenengroenenverbergtdegeparkeerdeauto'sachter kleine
groenwallen.Feitelijk staat hetontwerp inhettekenvanverstrooiing envrije tijd. Het
conceptcombineert maximalemobiliteit enmaximaleontspanningsmogelijkheden voor
dewerknemer. "An environment for businessandleisure" heet het indefolder.
Degebouwenstaanaaneeninterneringweg.Daarmeehebbenzeinfeiteallemaal
eengelijkwaardige positie.Vaneenzichtlocatievanafdesnelweg isdaarmeegeensprake. In het park zijn veel high-tech en computerbedrijven aanwezig,waarmee de oorspronkelijke doelgroep goed isbereikt. Hetideaalconcept vande "'cottage-stijl" isniet
algemeendoorgevoerdomdatdemeestegebouwenwathogerzijndangebruikelijk (drie
totvier lagen,inplaatsvantweeof drie).Door hetopleggenvaneenhuisstijlaandearchitecten (development control) vandegebouwen isdeeenheidechterwelbewaard.
8.4 Deregio Cambridge
(Degegevensuitdezeparagraaf komen,tenzijandersaangegeven,uithet rapport
getiteld "theCambridgePhenomenon"(1985)vanSegalQuince&Partnersgeciteerduit:
CastellsenHall,1993).
8.4.1 Inleiding
Despectaculairegroeivanhetaantalhigh-techbedrijvensindsdejarenzestiginen
rondCambridgestaatbekendals"TheCambridgePhenomenon".Kenmerkenzijn(Segal
Quince &Partners):
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1.
2.

deaanwezigheidvanveelhigh-techbedrijven inenrondCambridge;
eenhoogaandeelvanjonge,kleine,onafhankelijke,endogene bedrijven inplaats
vanbranche plantsvangrote ondernemingen;
3. eenlange historievanoprichtingvanhigh-techbedrijven;
4. veelR&Dinplaatsvanproductie;
5. veledirecteenindirecterelatiestussendebedrijvenendeCambridge University.
Devergelijkingmet'swereldsbekendste high-tech regioSilikonValleywordt dan
ookvaakgetrokken.Deopkomstvandehigh-techsectorisindiezinopzienbarendomdat
deregiovoordiennauwelijksenigeindustrievanbetekenishad.Cambridge ligt inEastAnglia.Dezeregiostondindejarenzestignogteboekals"ruralbackwater" (Castellsand
Hall, 1994).Delandbouw enhettoerismezijnvanoudsher belangrijke sectoren inEastAnglia. In 1990washet aantal mensendat in Engeland indeagrarischesector werkte
nergenszohoogalsinEast-Anglia,endezesectorzalvoornamelijk indemeerafgelegen
gebieden nogvanvrijgroot belangblijven (EuropeseCommissie,1993).

Tabel 8,3 Demografist •hegegevens East-Anglia (1990)
Bevolking

Regio
aantal

bevolking/km*

Werkloosheid
groei in %1980-1990

1990in%

Cambridgeshire

665.000

195

13.5

3.3

Norfolk

751.000

140

7.7

4.9

Suffolk

644.000

170

7.5

3.4

2.059.000

164

9.4

3.9

57.411.000

237

2

6.4

East-Anglia
Verenigd Koninkrijk

Bron:Eurostat,1993.
East-Angliaisrelatief dunbevolkt, maarvooral inCambridgeshire groeit debevolkingsnel(zietabel8.3).Debevolkingsdichtheidvandezecountylagin 1990op 195inwonersper km2.Dat isminderdan bijvoorbeeld deprovincie Drenthe.Hetleefmilieu trekt
nietalleenveelouderenaanmaarzorgtookvooreenaantrekkelijk ondernemersklimaat
zekergezienderelatieve nabijheidvanhetwelvarende,maarveeldichterbevolkte, zuidoostenvanEngeland(zieookparagraaf 8.2).
Cambridgezelfligt80kilometertennoordoostenvanLondenindecountyCambridgeshire.Destadheeftcirca110.000inwoners,enindeomgevingwonennogeens125.000
mensen inkleinere plaatsen.Cambridge trekt ookveeltoeristen.Perjaar komen meer
dan3,5 miljoen bezoekersnaar dehistorischestad.
8.4.2 High-tech industrie indeCambridge-regio
Degroeivandehigh-techsectorrondCambridgeisindetweede helftvandejaren
zestigopganggekomen.Erwarenaldergelijke ontwikkelingen indejarendertig,toen
bedrijfjes ontstonden alsspin-off vandeuniversiteit.Nadetweedewereldoorlog werd
erechter eenrestrictief beleidgevoerdtenaanzienvanvestigingvannieuwe bedrijven
omdat menhet historische karaktervandeuniversiteitsstadwilde behouden.
De ommekeer volgde in 1967toen de universiteit eencommissie instelde die de
mogelijkheden vandehigh-tech industrie inkaart moest brengenendepositie vande
universiteitdaarin.In1969werdhetrapport,genoemdnaarhaarvoorzitter ProfessorSir
NevillMott,gepubliceerd.Hetrapport bevattedeaanbevelingomeengelimiteerde uitbreidingvanbestaandeennieuwebedrijvigheidtoetestaanenhetadviseerdehet ontwikkelen vaneensciencepark.In 1971werdendeaanbevelingen inhet ontwikkelingsplanvandecountyopgenomen.
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Het Mott-rapport gaf een stevige impuls aan de ontwikkelingen in de high-tech
sector. Het aantal high-tech bedrijven steeg van 30 in 1959 naar 100 in 1974 t o t 350 in
1986. Het aantal werknemers bij deze bedrijven was in 1993 opgelopen t o t meer dan
19.000(Cambridge CityCouncil, 1996).Ditterwijl landelijk gezien het aantal werknemers
in de industrie sterk daalt. De indirecte werkgelegenheid wordt ongeveer op het zelfde
aantal geschat,terwijl de banen in het algemeen een hoog inkomen genereren.
Toch isdeeconomische ontwikkeling niet zonder horten enstortenverlopen. Door
de internationale recessie en vooral de terugloop van de bestedingen van de defensieindustrie liepdewerkloosheid inderegio rond Cambridge op van3,5% in 1990t o t 10,1%
in 1993. In 1996 was de werkloosheid weer gezakt naar 7,2% (Cambridge City Council,
1996).
Hoewel de gemiddelde bedrijfsgrootte op ongeveer 50 medewerkers ligt, is het
merendeel vande bedrijven klein.De mediaan ligt op een bedrijfsgrootte van 11medewerkers. Zeventien procent van de bedrijven isopgericht door mensen die rechtstreeks
vande Universiteit kwamen,voor veelmeer bedrijvenwasde Universiteit een belangrijke
reden om in de regio een bedrijf te starten. Bijna de helft van de bedrijven onderhoudt
contacten met de Universiteit.
Demeestvoorkomende activiteiten inde high-techsectorzijnelektronica (22%van
debedrijven),software (23%)endeinstrumentenproductie (17%).Eenanderesterk opkomende sector isde biotechnologie.
8.4.3 Cambridge Science Park
Aan de noordrand vanCambridge,opongeveer 5kilometer vande Universiteit, ligt
het Cambridge SciencePark.Dit sciencepark waseenvandeeerste in Engeland en wordt
nog steedsalséénvandesuccesvolstescienceparken in Europa beschouwd. De Universiteit van Cambridge was de initiatiefnemer bij de ontwikkeling van het park. De oppervlakte van hetterrein is55 ha. Kenmerken zijn: een snelweglocatie, een interne ontsluiting door een ringweg, een parkachtige setting en kleinschalige (kantoorgebouwen.
Op het park zijn meer dan 80 bedrijven gevestigd. Eengroot aantal daarvan zijn
medischeen farmaceutische bedrijven,terwijl het aantal bedrijven in de biotechnologie
stijgt.Ook software- en electronicabedrijven zijn aanwezig. High-tech ishet centrale thema van het park. De meeste bedrijven onderhouden contacten met de Universiteit, een
deel isalsspin-off van de Universiteit opgericht. Voor startende bedrijven is voldoende
flexibel inte richten ruimte aanwezig.
Over de vraag wat de bijdrage van het Science Park isgeweest aan het succes van
de high-tech sector lopen de meningen uiteen. Bijvoorbeeld van Geenhuizen (1988)
meent dat de concentratie van high-tech bedrijven in de regio eerder de oorzaak als het
gevolg van het Science Park is.Castellsen Hall (1994) geven aan dat de rol in het "Cambridge Phenomenon" niet moet worden overschat.Vooral de combinatie van positieve
factoren isvan belang.HetSciencepark isvooralvoor de innovatieve,startende ondernemingen belangrijk.
8.4.4 Succesfactoren
Opvallend isdat deoverheidweinig directe invloed heeft gehad op de succesvolle
ontwikkelingvande high-techsector indeCambridge regio.Hetregionale ontwikkelingsbeleid van vóór de jaren tachtig heeft geen enkele invloed gehad. De ontwikkelingen
pasten beter inhet markt-denkenzoalsdat doorThatcher indejarentachtigwerd gepropageerd (Castellsand Hall, 1994).Wel heeft de lokale overheid indirect bijgedragen door
het scheppenvan een aantal voorwaarden. Er isveel aandacht besteed aan het behoud
van het rurale karakter van de streek en de landschappelijke kwaliteit van de omgeving
isop peilgehoudenonder meerdoor hetvasthoudenaandegreen belt ronddestad.Ook
het geven van voldoende ruimte aan de zichsnelontwikkelende high-tech industrie na
het verschijnen van het Mott rapport isvan groot belang geweest.Volgens Castells and
Hall(1994)zijndriesoortenfactorenvandoorslaggevend belanggeweestvoor hetsucces:
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1.
2.
3.

vraagfactoren;
algemene omstandigheden;
specialefactoren.

ad 1. Demarkten waar de bedrijven in Cambridge zichop richten expandeerden snel.
Omdatveelbedrijvenzichjuistmethetontwikkelen vandieproducten bezighieldenwasdestartpositievanCambridge zeervoordeling.
ad2. Hetondernemersklimaat inEast-Anglia,enmetnamerondCambridge,iszeergunstig.Factorendiedat ingunstigezinbeïnvloedenzijn:deUniversiteit dievoorveel
kennisoverdracht zorgt enwaaruitveelspin-offs ontstaan,debereidheidvan het
lokale bankwezen te investeren injonge bedrijven, beschikbaarheid van kleine,
goedkopeenflexibelebedrijfsruimtesoponderanderehetscienceparkendehoge
opleidingsgraadvandewerknemers.Ookhetontbrekenvanoudeindustriëlestructuren isvanbelang.
ad3. Debelangrijkste specialefactorendieeenrolhebbengespeeldzijnhet Mott-rapport endedaaruitvolgendeontwikkelingvanhetsciencepark.Ook heeft meegespeelddatjonge ingenieursdiegeenwerk opdeUniversiteit zelf konden krijgen
destreek niet graagwildenverlaten endedrangomzelf eenbedrijfje te starten
daaromgrootwas.
Hetruralekarakter vandestreekenderelatieve nabijheidvanLondenhebben in
belangrijke mate bijgedragen aandeeconomischeontwikkelingen inhetalgemeenen
vandehigh-techsectorinhetbijzonder. Doordatdeleefbaarheidinhetzuidoostendoor
detoenemende bevolkingsdichtheidendecongestieonderdrukstaat,zoekenveelmensennaareenalternatieveplaatsomtewonenen/oftewerken.East-Angliabiedtdatalternatief.Eenrelatief rustige omgeving entochdesocialeenculturelevoorzieningen van
Londenopéénàtweeuurrijden.Een studievanKeebleuit 1989toont aandat 70%van
dehigh-techondernemersinderegioimmigrantisendatbij79%vandiegroepdekwaliteitvandeomgevingmeeheeftgespeeldbijhunbeslissingomzichdaartevestigen(CastellenHall, 1994).
Voordebedrijven rondCambridge isdeafstandtot het(internationale) zakencentrumLondengeenprobleem.Voordehigh-tech industrie isdirectenabijheidvanhetfinanciëlecentrumvanLondenvanveelminder grootbelangdanvoordezakelijkedienstverleningendehoofdkantorenvangrote bedrijven.Daarbuiten makendehogegrondenhuurprijzen Londenzeeronaantrekkelijk voordezesector.
8.5 Conclusies
HetEngelseplanningssysteemisophetnationaleniveauvergelekenmet hetcontinentveelminder ontwikkeld.Derolvandelokale overheidisgroot.Metde uitvoering
vanrichtlijnenvandeoverheidindevormvanPlanningPolicyGuideskanflexibelworden
omgegaan.Dedistrictenzijnprimairverantwoordelijk voordeplanningcontrol,metinachtnemingvandestrategische punten uit destructuurplannenvandecounties.
Doordathetmarktmechanisme ook bijdeverdelingvanderuimtevantoepassing
is, wordt eroverhetalgemeenvoldoende ruimtevooreconomischeactiviteiten gereserveerd.Vanwegedelokalebelastingenishetvoordelagereoverheden,zekeringebieden
meteenhogewerkloosheid,aantrekkelijker ombedrijventerreinen teontwikkelen dan
woningen ofgroen.
Scienceparkenwordenregelmatig ingezetalsinstrumentomdeendogenegroeikrachtvanderegiotevergroten.EngelandwasheteerstelandinEuropawaar dit innavolging van deVerenigde Staten gebeurde.Slechtsweinig scienceparken kunnen het
succesvanhetgrotevoorbeeldCambridgeScienceParkbenaderen.Degunstigeomstandigheden alseenaangenaam leefklimaat denabijheidvanhetwelvarende zuidoosten
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en de afwezigheid vanoude industriële structuren kunnen nu eenmaal moeilijk gekopieerdworden.
Bijhetontwikkelenvanhoogwaardige bedrijventerreinen (businessparks)staatde
kwaliteit vandewerkomgevingvoorop.Eenaangename parkachtige settingwordtgecombineerd met een groot aantal voorzieningen. De inpassing in de omgeving vindt
plaatsdoor hetaanpassenvandebouwstijl.Laagbouw,veelgebruikvanhoutennatuursteen,puntdaken:decottage-stijl.
Hetgrotegebruikvandeautokanalsnegatiefpuntwordenbeschouwd.Openbaar
vervoersteltnietveelvoorenhetparkeerbeleid(éénwerknemer éénparkplaats) legtde
autogebruiker geenstrobreed indeweg.
Integratievanbusinessparkeninderegionale groenstructuur isgeendoelopzich.
Geziendemarktgerichtheid,degroterolvanprojectontwikkelaarsendebeschermingvan
hetkleinebeetje boswaterinEngelandiswekt dit geenverbazing.Tochisde kwaliteit
vandeleefomgevingvanwezenlijkeinvloedopheteconomischesuccesvanderegiorond
Cambridge.Deoorzaakdaarvanisdatdehoogwaardigetechnologische bedrijvigheiden
dedaarbij betrokkenwerknemerssteedsmeer belanghechtenaandie kwaliteit.
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9. FRANKRIJK

9.1

Inleiding

Frankrijk isvoorvelenhetvoorbeeldvaneencentralistische staat.Dit neemt niet
wegdatook inditlandtendensenbestaanomopzowelhetvlakvanderuimtelijkeordeningalshetregionaal-economischbeleideenmeergedecentraliseerdeaanpaktoetepassen. In dit hoofdstuk zalworden ingegaan op het ruimtelijke ordeningsbeleid en het
regionaal-economisch beleidzoalsdat in Frankrijk opnationaalenopregionaal niveau
wordt gevoerd.Tevenszalworden bekekenwat deontwikkelingen zijnop het gebied
vanhoogwaardige bedrijventerreinenenwatderelatieistussendeeconomischeontwikkelingendekwaliteit vandeomgeving.
Inparagraaf9.2komthetruimtelijkordeningsbeleidaandeorde,evenalshetregionaal ontwikkelingsbeleid op nationaal niveau.In9.3 wordt het regionaal-economisch
beleid vande regio Provence-Alpes-Côte d'Azur besproken.In9.4wordt uitgebreid ingegaanopdetechnopool Sophia-Antipolis.In9.5volgendeconclusies.
9.2 Ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling
9.2.1 Ruimtelijke sturing
HetFransebestuurbestaatuitvijfhiërarchischelagen:destaat,deregio,hetdepartement, het intergemeentelijk samenwerkingsverband endegemeente. Oorsponkelijk
uitgangspuntwaseendrie-lagensysteembestaandeuitstaat,departementengemeente.
Deregioiseenopsplitsingvaneenaantalstaatstakenovereenbeperktgrondgebied(een
aantaldepartementen),enisalsintermediaire bestuurslaag in 1956ontstaan.
Op dit moment is Frankrijk opgedeeld in 24 regio's, 96departementen en circa
36.000gemeenten.Degemeenten zijn inhetalgemeenvrijklein.Meerdan90%heeft
minder dan2.000inwonersenslechts2%meerdan 10.000.In1968heeft mengetracht
hetaantal kleinegemeentensterktebeperken,watmeteenteruggangvan38.000naar
36.000nauwelijks gelukt is.Wel ismenvanafdejarenzestigmeer lijn gaanbrengen in
deintergemeentelijkesamenwerkingsverbanden.Eenaantalmeervrijwillige samenwerkingsverbanden isgeformaliseerd.InhetbeginvandejarennegentigwarenerinFrankrijk bijna 12.000enkelvoudige(tussentweegemeenten)enruim2.000meervoudige(tussenmeerdantweegemeenten)samenwerkingsverbandenvangemeenten,150districten,
9communautés urbainesen540syndicatesmixtes.
Voorwatbetreftderuimtelijkesturinginbredezinkanhetvolgendebeeldworden
geschetstDestaatenderegiohoudenzichbezigmetdemacrodoelstellingen.Huninstrumentarium ter verwezenlijking daarvan isvoornamelijk financieel.Degemeente isde
bestuurlijke basiseenheidwaar de regelingvanhetgrondgebruik plaatsvindt. Eriseen
belangrijketussenlaag indevormvandeintergemeentelijke samenwerkingsverbanden
endeprefectoraledepartementalediensten.Indieintermediairelaag,waardeplanologischedoelstellingenopstadsgewestelijk enstreekgewestelijk niveauwordenbepaald,ligt
eenbelangrijk deelvanhetuitvoerings-instrumentariumenwordt infeite gecontroleerd
of het lokaleruimtelijk beleidwelindepaslooptmethetbovenlokale beleidenmet het
nationalesectorbeleid(Tegelaar,1992).
Hetnationalebeleidopzowelhetvlakvanregionaal-economischeontwikkelingals
datvanruimtelijke ordeningissinds1962inhandenvandeDATAR(Délégationàl'Aménagement duTerritoire et àl'Action Régionale).Sindsdedecentralisatie dieindejaren
zeventigentachtigheeft plaatsgevonden liggenerechteraanzienlijk meer bevoegdhedenbijderegio's,metalsgevolgdatdeherzieningvanderuimtelijke structuurplannen
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nuvoornamelijk opregionaalniveauplaatsvindt.Aandedecentralisatiepolitiek lijkt echter eeneindete zijngekomen,endeinvloedvandeDATARneemtweertoe.
InFrankrijk bestaantwee echte ruimtelijke planvormen,dePOS enhet SDAU.De
POS,het "plan d'occupationdessols", ishet gemeentelijke grondgebruiksplan dat de
basisvormt voor de bouwvergunning, "Ie permis deconstruire". DePOSbehoeft geen
goedkeuringvanhogerhand,maariswelingekaderddoorbovenlokaleennationalevoorschriftenenplannenvanruimtelijke ensectoraleaard.ZomoetdePOS inovereenstemmingzijnmethetSDAU,hetruimtelijke planvanhet intergemeentelijk samenwerkingsverband, indien dat aanwezig is.Het SDAU,het "schema directeur d'aménagement et
d'urbanisme", heefteenindicatief-strategisch karakterenmoetop zijnbeurt weerrekeninghoudenmet nationale ensectorale plannen,bijvoorbeeld op hetgebiedvaninfrastructuur.
9.2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen
FrankrijkiseennaarWest-Europesebegrippenvrijdunbevolkt land.Degemiddelde
bevolkingsdichtheid bedroegin 1993met 101 inwonersperkm2,veelminderdan bijvoorbeeldinDuitsland(252inwonersperkm2).Parijsneemtinalleopzichteneenzeercentrale
rolin.InÎle-de-Francewoont bijna 19%vandeFransebevolking,diemeerdan28%van
het nationaal productverdient (Eurostat,1993).
TegenoverdeconcentratievanmenseninParijseninanderegrotestedenligt het
zeerdunbevolkte landelijk gebied.Detrek vanhetplatteland naardestedendievooral
nadeoorlogmassaalheeft plaatsgevondenisnogaltijdnietgestopt engrote delenvan
Frankrijk kenneneennegatieve bevolkingsgroei.Ditwordt alseenzeergroot probleem
ervarenomdathetsociaaleneconomischdraagvlakvandezegebiedenonderdruk staat.
Overigenszorgtdetrek naardestedenookdaarvoorgrote problemen.Dewerkloosheid
encriminaliteit isgroot,waar metnamedevoorsteden(Banlieus)vanParijs,LilleenMarseilleernstigonderte lijdenhebben.
Vooraldestedeninhetzuidenhebbengeprofiteerdvandemigratie.Aangetrokken
door hetklimaatenhet landschapzijnveelmensen,enook bedrijven,naardevoetvan
dePyreneeënendeAlpenendeMiddellandseZee-kustgetrokken.StedenalsMontpellier
(van90.000naar300.000inwoners)enGrenoble(van80.000naar400.000)zijninenkele
decenniagegroeidalskool.
OokeconomischgezienvormtParijshetcentrumvanFrankrijk.DeParijseeconomie
isin hoge mate getertiairiseerd,voor productie isdestadte duur geworden.Wel iser
directonder Parijseenregiowaarheelveelhigh-techindustriezit.Dealgemene tendens
inde industrie in Frankrijk isdat ontwerp,fabricage enmontage ruimtelijk gescheiden
plaatsvindeninrespectievelijkîledeFrance,Rhône-Alpesenhetwestenennoorden(Tegelaar,1992).AfgezienvanParijs,dateenzeerdominante positieinneemt verschuift het
economischzwaartepunt naar hetzuiden.
OpEuropeseschaalbezienishetopvallenddatParijsbuitendezogenoemde "blauwebanaan"valt.DeblauwebanaanwordtalshetkerngebiedvandeEuropeseeconomie
gezienenlooptvanLondenoverdeBeneluxlanden,overhetzuidwestenvanDuitsland,
door hetwestelijkAlpengebiednaardeMiddellandseZeekust.HetzuidenvanFrankrijk
heeftduseenzonnigetoekomst.Hetnoordenenoostenblijvenechterachter,ondanks
degunstigeliggingtenopzichtevanhet Europesekerngebied isderelatieve positie niet
of nauwelijksverbeterd (NEI,1994).
9.2.3 Ruimtelijk enregionaal-economisch beleid
Derijksoverheidhoudtzichtraditioneelbezigmethetsturenvanderegionale ontwikkeling.Dein 1963opgerichteDATARmoetzoweleconomischeactiviteitenopdegewenste plaatsen stimuleren als zorg dragen dat de daarbij behorende infrastructuur
wordt aangelegd.Daarmee ishet ruimtelijke ordeningsbeleid en het regionaal-economischbeleidsterkerverbondendanineniganderWest-Europees land.Hoeweldeinternationale positie van Parijsvoortdurend wordt verstevigd ishet regionaal-economisch
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beleidvooral gericht op het ontwikkelen vande achterblijvende regio's enhet economischontwikkelenvanhet landelijkgebied.
Deinstrumentendiedeoverheidinzetliggennaastfinanciëleregelingenalsinvesteringspremies(waarmee hetvestigingsgedragvanbedrijvenwordt beïnvloed),vooralop
hetvlak vanhet verplaatsenvanstaatsbedrijven enoverheidsinstellingen.Ook worden
concreteinvesteringsprojecten uitgevoerdzoalsdeontwikkelingvanhavensenhavenafgeleide industrieën zoalshet Marseille-Fosproject. Dit ishetgroeipolenbeleid,wat ook
inveelanderelandenopgroteschaalisgevoerd.Dit beleidisechter niet altijdevensuccesvolgeweest.Bijenkelegroteprojectenontbrakdeaansluitingopdebestaandeeconomischestructuur waardoor de noodzakelijkevoor-enachterwaartse bindingen,die het
succesvanhetgroeipoolbeleidbepalen,niettot standkwamen.DuinkerkenenFos-surMerwordendanookwel "kathedralen indewoestijn"genoemd.
SuccesvollerisdeontwikkelingvanhetZuid-FranseToulousegeweest.Doordevestigingvandevliegtuigindustrie doorde Franseregeringontwikkelde destadzichsnel.In
dejarenzestigwerdendeluchtvaarthogescholen enhetruimtevaartcentrum vanParijs
naarToulouseovergeplaatst.Mededoordezeontwikkelingengroeidedestadnadeoorlogvan180.000tot 500.000inwoners.Inhetalgemeenechterheefthet spreidingsbeleid
ervooraltoegeleiddatdefabriekshallenendezogenaamdeback-officeszijnverplaatst.
DehoofdkantorenendehoogwaardigetechnischeactiviteitenzoalsR&Dzijnhoofdzakelijk inIledeFrancegebleven.
SindshetdeconcentratiebeleidisdeinvloedvanDATARafgenomen.Deregio'shebbenmeerinvloedgekregen,onderanderedoordatzedebevoegdheidhebbengekregen
de ruimtelijke structuurplannen goedte keuren.Derecentelijke herwaardering vande
RO-politiek leidtde komendejarenwaarschijnlijk weertot eengrotere rolvanDATAR.
Om de leegloop en de economische stagnatie van het landelijk gebied te keren
wordtvaakhetmiddelvanhetstimulerenvandetoeristischesectoringezet.DitisbijvoorbeeldindeLanguedocgebeurd.Denationaleoverheidbeslootnadeoorlogdatderegio
zicheconomischmoestontwikkelenenomdatervanuit deregiozelfweinig initiatieven
werdenontplooidnamderegeringzelfhetheftinhanden.In1963werdgestartmeteen
grootschaligrecreatieproject (hetgrootsteooitdoordestaatgesponsordtoeristischproject).Tegelaar(1992)beschrijftditprojectalseengrootsucces.Achtmodernebadplaatsen
zijnontwikkeld diedeconcurrentie met deSpaanseRivièraaangaan.Deeconomievan
deregiostaaterechternietgoedvoor.Dewerkloosheid ishoogendeindustriëlestructuur iszeerzwak.Detoeristischesectorzorgtrelatief voorweinigregionaal inkomenen
eenhogeseizoenwerkloosheid.Eengroot deelvanhet inkomen komt uitsociale uitkeringen,endoordegroteinstroomvanouderenookuitdepensioenen(EuropeseCommissie,1993).
9.3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
9.3.1 Inleiding
Deregio Provence-Alpes-Côte d'Azur ligt in het uiterste zuidoostenvan Frankrijk
tegendeItaliaansegrensaan.Deregiobestaatuitzesdepartementen(Alpes-de-Hauteprovence,Hautes-Alpes,Alpes-Maritimes,Bouches-du-Rhône,VarenVaucluse)en heeft
ruim4miljoeninwoners,eengemiddeldebevolkingsdichtheidvan135inwonersperkm1.
Deze bevolkingsdichtheid verschiltsterk perdepartement,van 19inwoners per km2in
Alpes-de-Haute-Provencetot 345inBouches-du-Rhône.Hetgrootstedeelvandebevolkingwoont aandekustlijn,waargrotestedenliggenalsMarseille,ToulonenNice.
Deregiokenteenzeersterkebevolkingsgroei,dievooralwordt veroorzaakt door
eensterke immigratie,vooralvanmensenvanbuiten de Europese Unie(zietabel 9.1).
Meerdandriekwartvandebevolkingsgroeitussen1980en1990bestaatuiteenimmigratieoverschot.Alleenhetdepartement Bouches-du-Rhône heefteenmatigegroeidoorgemaakt.DitwordtveroorzaaktdooreensterkedalingvanhetaantalinwonersvanMarseille.Alsgevolgvaneenhogewerkloosheid,criminaliteit eneenafnemende kwaliteit van
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hetleefmilieuisdebevolkingvandezeFransehavenstadteruggelopenvan874.000inwonersin 1982tot circa800.000in 1990(EuropeseCommissie,1993).
Vanwegehetklimaatisderegiotraditioneelzeerintrek bijgepensioneerden.Het
geboortecijfer lagtoteindjarentachtigdanookbenedenhetnationaalgemiddelde.Mededoor deopkomstvanmoderne industrieënzijnveeljonge mensennaarderegiogetrokkenwaardoor ook hetgeboortecijfer aanhetstijgenis.
Door de hoge werkloosheid in met namedesteden aande kust stijgt desociale
onrust.Dituitzichonderandereindepopulariteitvanextreemrechtsegroeperingen.De
vier Fransestedendie een burgemeester vanhet Front National hebben liggen alle in
dezeregio.
Tabel 9.1 Demografische gegevens Provence-Alßes-Cote d'Azur
Bevolking

Regio

Werkloosheid

hoeveelheid

bevolking/km 2

groei in %
1980-1990

Alpes-de Haute-Provence

131.000

19

12,0

8,1

Hautes-Alpes

113.000

20

10,2

7,2

Alpes-Maritimes

971.000

226

12,8

9,2

1.760.000

345

3,8

12,1

Var

814.000

136

19,4

12,4

Vacluse

467.000

130

12,4

10,4

4.255.000

135

9,9

11,0

56.597.000

104

5,3

8,7

Bouches-du-Rhône

Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Frankrijk

1990in %

Bron:Eurostat, 1993.
9.3.2 Werkgelegenheid enindustriëlestructuur
Dewerkloosheidisgedurendedejarentachtigvrijstabielgeweest,onderde25jaar
isdewerkloosheid echter sterkteruggelopen van30%naar20%,nogaltijdzeer hoog
overigens.Detotalewerkgelegenheidiswelflinktoegenomen,maaromdatdebevolking
ooksterk isgegroeidheeftdit niettot eendalingvandewerkloosheidgeleid.Deeconomieinderegioisovergespecialiseerd.Maarliefst74%vandewerkgelegenheid zit inde
dienstensector.DatisbeduidendhogerdaninFrankrijk(64%)alsgeheelende Europese
Unie(60%,EU12).Detoeristischesectormaakthiereengrootdeelvanuit.Deagrarische
sector(4%)endeindustrie (22%)zijnrelatief ondervertegenwoordigd.
Deindustriële basisvanderegio iszwak.Detraditionele industrieheeft netalsin
veel andere landen zware klappen opgelopen.Vooral het departement Bouches-duRhôneheefthierzwaarondertelijdengehadmetalsgevolgeenzeerhogewerkloosheid.
Alpes-MaritimesenVarhebbenhierminderlastvangehad,hoewelVardoordeimmigratiewel eenhogewerkloosheid kent.
9.3.3 LaRoutedesHautesTechnologies
In 1986heeft het regionale bestuurvanderegio Provence-Alpes-Côte d'Azur het
regionaalontwikkelingsplan "LaRoutedesHautesTechnologies" opgesteld gebaseerd
ophoogwaardigetechnologie.Deovertuigingdathoogwaardigetechnologieëndebasis
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voortoekomstigeeconomischeontwikkelingvormen,gecombineerdmetdezwakkeeconomischestructuur endehogewerkloosheid,vormdedeaanleiding voorditactieplan.
"Bedrijvendiein detoekomstconcurrerendwillen blijven moetenhun productiemiddelenmoderniseren enzich richtenopinnovatieveproductenenproductieprocessen.
Daarvoorishetnoodzakelijkdatbedrijvennauwerverbondenzijnmettraining centra en
dat technologietransfer tussen onderzoekslaboratoriaen bedrijven wordt aangemoedigd" (Regionaal Bestuur Provence-Alpes-Côted'Azur, 1988,pagina3).
Hetdoelvanhet programma isdat deregio uitgroeit tot hèttechnologische centrumvanZuid-Frankrijk enalskernfunctioneertvaneentechnologisch netwerk datzich
uitstrekt langsdeMiddellandseZeekustvanSpanjetot Italië.Hetontwikkelingsprogrammawordtgesteunddoordiversebedrijven,instellingenenlokaleoverheden.Ookdenationaleoverheidgeeft haarvolledigesteun.Omhetprogramma uittevoerenisin 1987de
"RoutedesHautesTechnologies-Association"opgericht. DeAssociatiefunctioneert als
het contactpunt voor bedrijven,instellingenenoverheden.Alletechnologiecentra (zie
verderop indezeparagraaf) hebbeneenvertegenwoordiger indeassociatie.Demissie
isdrievoudig:
1. het opstellen en evalueren van de "Route des HautesTechnologie" programma
activiteiten;
2. het bewerkstelligenvansamenwerkingtussendeverschillende participanten met
hetoogopdeuit tevoerenprogramma-activiteiten;
3. hetpromotenvanhet programmaopeennationaaleninternationaalniveau.
HetRegionaalBestuurvandeProvence-Alpes-Coted'Azur oordeeldedat deregio
aanalle kenmerkenvoldeedomhet programma succesvolte latenverlopen.Dezekenmerken zijn:
uitstekendwetenschappelijk potentieel;
zeereffectief scholing-entrainingsysteem;
eenaantalzichsnelontwikkelende bedrijven,vaak leider inbepaalde hoogtechnologischeactiviteiten;
ingebedininternationale handelsstructuren;
moderne communicatiemiddelen;
hoogwaardig leefmilieu(klimaat, landschap,quality of life).
Omderegiote latenuitgroeientot "grootstetechnopoolvanEuropa" moetende
zesbestaandeof inontwikkelingzijndetechnologiecentrafunctionerenalseennetwerk.
Dit netwerk moetgebaseerdzijnop(informatie) infrastructuur, gemeenschappelijk gebruikvandienstenalsdocumentatiecentra,envaardigheden.Detechnologiecentra richtenzichzoveelmogelijk opverschillendesectorenzodatzeelkaaraanvulleninplaatsvan
beconcurreren.Dezestechnologiecentrazijn:NiceSophia-Antipolis,ToulonVarTechnopole,MarseilleProvenceTechnopole,Aix2000,Manosque-CadaracheenAvignon-MontfavetAgroparc SophiaAntipolisiséénvandegrootsteenbekendstetechnopolenvanEuropa.Deoverigetechnopolenzijnvanaf halverwegedejarentachtiginontwikkeling.ToulonVarTechnopole bestaatuitverschillende bedrijventerreinen,deoverigebestaan uit
éénterrein.Manosque-Cadarache (voornamelijk nucleaironderzoek) beslaatmet 11 ha
dekleinsteoppervlakte,terwijlSophia-Antipolisverspreidligtovereenterreinvan2.300
ha.
Infiguur9.1 staandebelangrijkstekenmerkenvandeindustriëlestructuurweergegeven.
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Belangrijkste
sectoren

Ruimte-,Lucht-enzeevaart.Energie,Chemie,Voedingsmiddelen,Electronica,Fijnmetaal,

Opkomende hightech sectoren

Micro-electronica,Automatisering,Biotechnologie, Medicijnen,Nieuwematerialen,enzovoort

Onderzoeksinstituten

Ruimtevaart, Moleculaire Biologie,Chemie,Computertechnologie,
Kunstmatige Intelligentie, Supergeleiding,Electronica, Energie,Kernfusie,Nieuwematerialen, enzovoort

Figuur9.1 KenmerkenindustrieProvence-Alpes-Coted'Azur
9.4 Sophia-Antipolis

9.4.1 Inleiding
Europa's bekendstetechnopool ishetZuid-FranseSophia-Antipolis. Dezetechnopoolwordt vaakalsvoorbeeldgenoemdvooranderetechnopolen,hoewelniet iedereen
debereikteresultatenalseensuccesbeschouwd.Sophia-Antipolis ligt inhet zuidoosten
vanFrankrijk,ongeveertwintig kilometertenwestenvanNice.Deligging isbijnaideaal:
vlak bij de Middellandse Zee,18kilometer vanhetinternationale vliegveldvan Niceen
aangeslotenophetsnelwegennetdatinnoordelijkerichtingnaarLyonloopt inoostelijke
richtingnaarItaliëeninwestelijkerichtingnaarMarseille.Hettotalegebiedwaaroverde
bedrijveneninstitutenverspreidliggenmeetmaarliefst2.300ha.In 1996warener ruim
1.000 bedrijvengevestigdmetmeerdan 16.000werknemers.
9.4.2 Ontstaansgeschiedenis
DegeestelijkevadervanSophia-AntipolisisPierreLaffitte,devoormalige plaatsvervangenddirecteur vande "Ecole Nationale SupérieuredesMinesdeParis".In 1968presenteerde hij zijnvisie over "eenstadvanwetenschap,cultuur enkennis"aandeCôte
d'Azur.HetideewerdopgepaktdoorhetdepartementAlpesMaritimes.Erwerdeenplan
ontwikkeldomeenterreinteontwikkelen,waarvaneenderdebestemdwasvoorbedrijven,instituten,woningenenrecreatieentwee derdeopenwerdgelatenalseengreen
belt waarbijdeheuveltoppenvrijvanontwikkeling bleven.
In1972keurdeeennationaalinterdepartementaalcomitévoorregionaleontwikkeling(CIAT)hetplangoed.HetcomitébestempeldeSophia-Antipolistot nationaalbelang,
watdefinancieringvanhet planvergemakkelijkte.Tochbleefdesteunvandestaataanvankelijk uit omdat DATARdeplannenwel steundemaarde benodigde medewerking
vandeandereministeriesnietkreeg.Lokaalwerdeensyndicaatopgericht(Symival),waarindeplaatselijkegemeenten(Antibes,Biot Mougins,ValbonneenVallauris),hetdepartementendeNiceCôted'AzurKamervanKoophandelzijnvertegenwoordigd.Ditsyndicaat
zorgdevoordeontwikkelingvanhetparkendeinfrastructuur.In1974wasdeeerstefase
vanhet project gereedenvestigdendeeerstebedrijvenzich.
Hetbeleidommetinvesteringspremiesgroteinternationalebedrijvennaarderegio
te lokkenwassuccesvolmetdevestigingvanIBMenTexasInstrumente,inde nabijheid
vanhetpark.DitwasvoorinstitutenenanderebedrijvenalsDigitalredenzichinhetpark
tevestigen.Indeperiode 1977-1981 groeidedewerkgelegenheidenhetaantalbedrijven
zeersnel.Deaanloopfasewassuccesvolverlopen.
9.4.3 Kwaliteit vandewerk-en leefomgeving
ZowelindeontwerpfasealsbijdedaadwerkelijkeontwikkelingvanSophia-Antipolisisveelaandachtbesteedaanderuimtelijke vormgeving.Hettotaleterreinwaaropde
technopool isgevestigdmeet2.300hawaarvan 1.600 haisbestemdals"green belt".De
heuveltoppenzijnvrijgehoudenvanbebouwingzodatergeenvisuelevervuilingoptreedt.
Omdezeredenishoogbouwook niettoegestaan.Deoverige700haisbestemdvoorbedrijveneninstellingen,huizenenvoorrecreatievedoeleinden.Omdatdete ontwikkelen
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grondvoorslechtseenderdedeelbebouwdis,komthetbebouwdeoppervlak uitop10%
vandetotaleoppervlakte.Vande700haisruim 150habestemdvoor recreatieveactiviteitenzoalsgolven,zwemmen,tennissenenzovoort Hetparkbevatdiversehotelsenrestaurants,waar regelmatig congressenwordengehouden.
Inhetpark iseenkleinenederzetting gebouwdwaar ongeveer 6.000mensenwonen,waarvaneengrootdeelophetparkwerkzaamis.Hetgrootste deelvandemensen
dieinhetparkwerkenwonenechterindeomgevingof inNice,datopeenkleine20kilometer afstand ligt.
9.4.4 Technologie enindustriële structuur
Sophia-Antipolis Isbedoeld voor hoogwaardige technologische bedrijvigheid en
daaraangerelateerdeonderzoeks-enopleidingsinstituten.Doordathetmanagementvan
het park bijéénorganisatie ligt kanhier indepraktijk ook aanwordenvastgehouden.
Deactiviteiten kunnenruwweg invier clusterswordenIngedeeld(zietabel9.2).
Het bedrijvenbestand isopgebouwd uit een klein aantal grote bedrijven en een
groot aantal kleine bedrijven(zietabel 9.3).Op 1 januari 1996werkten 16.145mensen
bijdebedrijveneninstellingenbijintotaal1.050bedrijven(SAEMSophia-Antipolis,1996).
Degroeivanhet aantalbedrijvenenwerknemers isredelijk stabielverlopen.Tijdensde
internationalerecessieinhetbeginvandejarennegentigisdegroeivandewerkgelegenheidtijdelijk afgevlakt maar in 1994isdegroeiweer ingezet.

Tabel9.2 Belangrijksteactiviteiten
Aantal werknemers

Aandeelwerkgelegenheid(%)

Informatietechnologie,telecommunicatieen electronka

6.229

38

Farmacie,biotechnologie enchemie

1.927

13

286

2

1.971

13

Cluster

Energieen milieu
Universiteiten enonderzoeksinstellingen

Bron:SEAM, 1996.
Heteffectopdewerkgelegenheidgaatveelverderdanalleendewerkgelegenheid
op het terrein zelf.Begin 1989,toener bijnatienduizend menseninhet park werkten,
wareninhetdepartementAlpes-Maritime 30.000banendirectdoordeontwikkelingvan
Sophia-Antipolis ontstaan (Castellsen Hall,1993).
Tabel9,3 BedrijvenbestandSophia-Antipolis 1996
Aantalwerknemers
>100

24

50-100

32

10-50

210

<10

734

Bron:SAEM, 1996.
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Aantal bedrijven

Onderwijsenresearch
IntegenstellingtotveelanderescienceparkenentechnopolenwasergeenUniversiteitdieaandebasisvandeontwikkelingstond.DeontwikkelingvandeUniversiteitvan
NicelooptminofmeersynchroonmetdievanSophia-Antipolis.Eriseenindrukwekkende
rijonderwijsinstellingen gevestigdophetterreinvandetechnopool:UniversitédeNiceSophia-Antipolis,Institut UniversitairedeTechnologie,EcoleSupérieureenSciencesInformatique enEcoleNationale SupérieuredesMinesdeParisenandere.Diebieden plaats
aanintotaal2.600studenten.Daarnaastzijnerpubliekeonderzoeksinstitutengevestigd,
waarvaneenaantalnationale institutenzijn,zoalshet I.N.R.I.A.(nationaalonderzoeksinstituutvoorgegevensverwerking enautomatisering).
Synergie
Hetsuccesvaneentechnopool isvooreenbelangrijk deelafhankelijk vanhet ontstaanvansynergietussenonderwijsinstellingen,onderzoeksinstitutenenbedrijven.Synergiekanopeenaantalmanierenontstaan:samenwerkingsverbanden,spinn-offs, roulatie
van werknemers, toeleveranties/uitbestedingen, scholing enzovoort. Castells en Hall
(1993)zijnvanmeningdatdepotentiëlesynergetischeeffectenonvoldoende onderkend
enbenutworden.ZijwijtenditaandegeslotenstructuurdievaakbestaatbijFranseinstitutenenbedrijven,dieelkaarteveelalsconcurrentzien.OoktenzuidenvanParijs,bijde
grootsteconcentratievantechnologischhoogwaardige bedrijveneninstituten vanEuropa,isdit hetgeval.InSiliconValley,demeestaansprekendeensuccesvolletechnopoolter
wereld, isdesamenwerkingtussenbedrijveneninstitutenveelgroter.
Eendeelvandeverklaringligtinhetfeitdatveelbedrijven,ookdegrote,inSilicon
Valley ter plaatse opgericht zijn. InSophia-Antipolis zit eenaantal grote bedrijven die
daareenvestiging hebbenneergezetvanwegede investeringspremies inhet kadervan
het spreidingsbeleid eneen aantal instituten die daar door de overheid heen zijnverhuisd.Ook isdeUniversiteitveeljonger,enwasernauwelijkssprakevaneenbestaande
industriëlestructuur. Deondernemerscultuur ende beschikbaarheidvanrisicokapitaal,
kenmerkendvoor SiliconValley,isdaardoor nogonvoldoende.
9.4.5 BetekenisvanSophia-Antipolisvoorderegio
Ondankshetindevorigesubparagraafgeschetstetekortaansynergetischeeffecten
isdeontwikkeling vanSophia-Antipolisvangroot belangvoorderegio.Hetverschaft de
regioeenindustriële basisinhigh-techsectoren,diedetoekomst lijkente hebben.Deze
toekomstgerichte industrieëntrekkenjonge,hoogopgeleide mensennaardestreek.MedealsgevolghiervanheeftderegiorondSophia-Antipolishethoogstegeboortecijfervan
Frankrijk (FrenchIndustrial Development Board,1989).
Dewerkgelegenheid inhetdepartement Alpes-Maritimes isdoor Sophia-Antipolis
flinktoegenomen.Meerdan 10%vandetotalewerkgelegenheidiserinmiddels indirect
vanafhankelijk (Castellsand Hall,1993).
9.5

Conclusie

Ondanksdedecentralisatiepolitiek isdegreepvandestaatopderuimtelijke ontwikkelingen inFrankrijk groter dan inveelandereWest-Europese landen.Vanwegede
verslechterdeeconomischeomstandighedenendeleegloopvanhetplattelandwordt de
ruimtelijkeordeningechterweerhoogopdepolitiekeagendagezetwaardoordeinvloed
vande nationale overheidweer toeneemt.
De regionaal-economische politiek heeft langetijd in hetteken gestaanvan het
spreidenendeconcentrerenvaneconomische activiteitendoor middelvaninvesteringspremiesenhetverplaatsenvanoverheidsinstellingenen-bedrijven.Ditheeftsomssucces
gehad,zoalsinToulon,maarsomsgeleidtot "kathedralen indewoestijn"zoalsinMarseilleenDuinkerken.
Doordedecentralisatiehebbenlokaleenregionaleoverhedenmeerinvloedgekregenopheteconomischbeleid.Hierdoor krijgtdeendogene groeikracht meer aandacht.
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Voorveelregio'sinhetzuidenheeftdit positievegevolgen.Aangetrokken doorhetaantrekkelijke klimaatenlandschapvestigenveelbedrijven,vooralinhigh-techsectoren,zich
indit deelvanhetland.Doorhetontwikkelenvanscienceparkenentechnopolen wordt
geprobeerddit procesteversnellen.Hetgevolgvandezeontwikkelingen isdat heteconomischzwaartepuntvanFrankrijk naarhetzuidenverschuift.Vooraldekuststrooklangs
deMiddellandsZeeenhetAlpengebiedtrekkenveelmensenaan.Ditbetreft zowelgepensioneerden alshoogopgeleidejongeren.
Sophia-Antipolis iseen snel groeiende technopool in de nabijheid van Nice.De
streek heeft inmiddels naParijsenGrenoble dederdeconcentratie high-tech bedrijven
ennaParijsdetweede concentratie researchinstellingen.Delokalegemeenschap heeft
eengrote rolgehadindeontwikkeling vanSophia-Antipolis.Dekwaliteit vandewerkenleefomgevingstaatvooropbijdeontwikkeling.Ditwordtbereiktdoorgrotedelenvan
hetterreineengroenebestemmingtegevenenveelrecreatiemogelijkhedentecreëren.
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10. CONCLUSIES UITONDERZOEK INHETBUITENLAND

10.1 Inleiding
Aandehandvandeinhoofdstuk 6gesteldeonderzoeksvragenzullenderesultaten
vanhetonderzoek naardeontwikkelingenenhetbeleidindeverschillende landenwordenvergeleken.In 10.2worden dealgemenevragenoverdelandenbeantwoorden in
10.3devragenoverdegeselecteerde regio's.Inbeideparagrafenworden debelangrijkstegegevensineenoverzicht nogeensopeenrijtje gezet.Tenslotteworden in 10.4de
belangrijksteconclusiesdienaaraanleidingvanhetonderzoek inhet buitenland getrokkenkunnenworden,weergegeven.

10.2 De landen
Vraag 1: Wat zijn de belangrijkst» ruimtelijk-economische

ontwikkelingen?

HetoudekerngebiedvanDuiteland,hetRuhrgebied,verkeertaljarenineendiepe
crisis.Hetzuiden,metnamederegio'srondStuttgartenMünchen,vertoont hogegroeicijfers.InEngelandnemendetegenstellingentussenhetwelvarendezuidenenhetarmerenoordenlangzaamaf.Ookvertonendelandelijkegebiedenhogeregroeicijfersdande
stedelijkegebieden.Deintermediaire zonebovenLondengroeit relatief hetsterkst,zowelophetvlakvandeeconomiealsinbevolking.
InFrankrijkverschuiftheteconomischzwaartepuntinzuidoostelijkerichting.Desondanksblijft Parijseendominante positie inFrankrijk innemen,zowelpolitiek alseconomisch. Demoderne,groeiende industrieën ontwikkelen zichbehalve in de regio Parijs
voornamelijk sterk inhetAlpengebied enlangsdeMiddellandseZeekust.Debevolking
endeeconomische activiteit op het platteland lopennogsteedsterug.
Vraag 2: Welke veranderingen zijn er waar te nemen in de wijze waarop het
ruimtelijk- en regionaal-economisch beleid wordt aangestuurd?
InEngelandspelendedistrictensindsdeverregaandedecentralisatieonderderegeringThatcherdebelangrijkste rolbijhetuitvoerenvanhetregionaal-economisch beleid.
Dedistricten zijn de laagsteformele bestuurslaag,maarzijnwelaanzienlijk groter dan
de gemeenten in Nederland.Kenmerkendvoor het regionaal-economischbeleid inEngeland isdemarktwerking.
Hoeweldeendogenegroeikrachtvanregio'sinDuitelandinbelangtoeneemtwordt
sindsdeherenigingvastgehoudenaanhetrechtvaardigheidsbeginsel,waarbijdeontwikkelingvandenieuweLändercentraalstaat.BuitendeontwikkelingvandenieuweLänder
houdt deBondsregeringzichvoornamelijk bezigmetdeaanlegvande hoofdinfrastructuur.Hetregionaal-economischbeleidisdeverantwoordelijkheidvandedeelstaten.Regionale planvormingspeeltzichveelalaf opprovinciaalof stadsgewestelijkniveau.
InFrankrijk ishetregionaal-economisch beleidenhetruimtelijke ordeningsbeleid
delaatstedecennia ingrotemategedecentraliseerd.Hiervoorzijnertwee bestuurslagen
bijgekomen,deregiobesturenendegeformaliseerdeintergemeentelijkesamenwerkingsverbanden.Deinvloedvandestaatophetvestigingsgedragvanbedrijvenisafgenomen,
ende regio's hebben meer invloedop huneigenontwikkeling gekregen.Vanwegede
economischemalaiselijktdestaatechterweermeermachtnaarzichtoetegaantrekken.
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Vraag 3; Wat is de rol van technologie in het regionaal-economisch beleid?
InEngelandwordt op nationaal niveaugeenkrachtigtechnologiebeleidgevoerd.
Demeesteontwikkelingen vindenautonoom plaats.Echter inregio'swaar deeconomischeontwikkelingen achterzijngeblevenzijnscienceparkenaangelegdomhoogwaardigetechnologischebedrijvigheidaantetrekkenenteontwikkelen.Ditwordt meestaldoor
stedenof universiteitengeïnitieerd.
InFrankrijk enDuitslandwordt technologie alseenbelangrijke factor beschouwd
inderegionaleontwikkeling.InFrankrijkspelenzoweldenationale overheid(onderanderedoor hetoprichtenenverplaatsenvanonderzoeksinstellingen enuniversiteiten)als
regionaleenlokaleoverhedeneenbelangrijkerol,terwijl inDuitslandvooraldedeelstatendetrekker vanhet beleidzijn.Instrumentendieinbeide landenworden ingezet zijn
technocentra,onderzoeksinstellingen enscienceparken.InFrankrijk wordt het concept
vandetechnopool inruime matetoegepast.
Vraag 4: Welke vormen vanhoogwaardige bedrijventerreinen
scheiden, en wat is de rol van groen daarbij?

zijn er te onder-

Vooral in Engelanden Frankrijk zijner bedrijventerreinen met een hoogwaardig
karakter te vinden.Kenmerkendzijneenparkachtige inrichting,veelvoorzieningen en
extensievebebouwingmetlaagbouw.Debouwstijl isinEngelandvaak ruraal ("cottagestijl").InDuitslandspeeltgroenweleensteedsgrotere rolmaarblijft hetvoorzieningenniveauinhetalgemeennogbeperkt.Dedoelgroep inEngelandisgemengd,zowelzakelijkedienstverleningalstechnologischebedrijvigheid.InFrankrijk enDuitslandzijnhoogwaardige bedrijventerreinen vaakexclusief bestemdvoortechnologische bedrijvigheid.
InEngelandstaathetscheppenvaneen"excellentewerkomgeving"voorop,terwijl
in DuitslandenFrankrijk buitendekwaliteit vandewerkomgevingvooraltechnologietransfertussenbedrijvenonderlingentussenbedrijveneninstituteneenbelangrijkedoelstellingis.
Vraag S: Welke concurrerende ruimteclaims zijn er,en wordt er voldoende ruimte voor economische activiteiten gereserveerd?
Inalledriedelandeniseropnationaal niveaugeenruimtegebrek, maarwel inde
stedelijke gebieden.Daarbeconcurrerendefunctieswonen,werkenengroenelkaar.In
het algemeenwordt er indeonderzochte landenvoldoende ruimtevoor economische
activiteitengereserveerd.Ditheeftverschillenderedenen.InDuitslandenEngelandishet
vanwegehetbelastingstelselvoordelokaleoverhedenaantrekkelijker om bedrijventerreinenaante leggendanhuizentebouwen.Ook zijnerindedrie landenveeloudeindustrieterreinen die hergebruikt kunnenworden.
InEngelanddraagtdemarktwerkingerookaanbijdatdeeconomische activiteiten
voldoende ruimte krijgen.InFrankrijkgebeurtditdoordathet regionaal-economisch beleidenhet ruimtelijke ordeningsbeleidveelalbijdezelfdeorganisatiezijn ondergebracht
(zoalsDATAR).InDuitslandwordthetruimtelijke ordeningsbeleidenhetregionaaleconomischbeleidinbelangrijke mateopregionaalniveaubepaaldenopelkaarafgestemd.
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Figuur 10.1 Vergelijkinglanden
10.3 Deonderzochte regio's
Vraag 1: WatMijndebelangrijkste demografische eneconomische kenmerken en
ontwikkelingen van de regio?
Het Ruhrgebied iseenoude industriële regio inverval.Door de crisisinde Montanindustrie isdewerkloosheidhoog.OmdatertelaatIsingegrepenwerpthetbeleidom
nieuwehoogwaardige bedrijvigheidteontwikkelennogonvoldoendevruchtenaf. Door
hetgebrek aanperspectieftrekkenvooraldehoogopgeleidejongerenwegenvergrijst
hetgebied inhoogtempo.
East-Anglia isveranderd van eentypische plattelandsgebied in de regio met de
snelstgroeiende economievanEngeland.Dehigh-tech industrieontwikkelt zichvooral
rond Cambridge.Debevolkingsgroei ishoog,vooraldoor deinstroomvanouderenen
hoogopgeleidejongeren.
De Provence-Alpes-Côte d'Azur kenmerkt zîchdoor eensnelgroeiende high-tech
sector,maar deregiokampt nogsteedsmeteenhogewerkloosheid.Deuitstralingvan
dehigh-techsector opdebestaandesectorenisnog beperkt maartrekt welveelhoog
opgeleidejongerenaan.Deregiowasvanoudsheralintrek bijgepensioneerdenende
bevolkingsgroei isdanookzeerhoog.
Vraag 2: Welkeactoren vervullen decentrale rol in net regionale
beleid?

ontwikkelings-

InhetRuhrgebeidwordtregionaal-economischbeleidinhetalgemeenenhettechnologiebeleidinhetbijzondergecoördineerddoor dedeelstaatregering vanNordrheinWestfalen.Delaatstejarenwordtwelsteedsmeerbottom-upbeleidgevoerd.DeIBAEmscher Park iseensamenwerkingsverband vandedeelstaat verschillendestedeneneen
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provincie.BijdeprojectendieinhetkadervandeIBAwordenuitgevoerdisvaaksprake
vanpubliek-private samenwerking.
Degroeivandehigh-techindustrierondCambridgeheeftvrijwelautonoom plaats
gevonden.Deinvloedvandeoverheidheeftzichbeperkttot hetindejarenzestigopheffen van het restrictieve beleidten aanzienvandevestiging van nieuwe bedrijven. Het
sciencepark isontwikkeld door de universiteit.
Hetregionaal-economisch beleid,wattengrondslagheeftgelegenaande ontwikkelingvandemoderneindustrie inProvence-Alpes-Côted'Azur,zoalshet regionale ontwikkelingsprogramma "Laroutedeshautestechnologies",isuitgevoerddoor het regiobestuur insamenwerkingmetdedepartementen.Deontwikkelingvan Sophia-Antipolis
heeft inhoofdzaak plaategevondendankzijsamenwerkingtussenhetdepartement,een
aantalgemeentenendeKamervanKoophandelvanNice.

Vraag3: Watisde rolvmn de hoogwaardige bedrijventerreinen Inde regio en
wat zijndebelangrijkste kenmerken vandexe terreinen?
Inhet EmscherParkwordendiversehoogwaardige bedrijventerreinen ontwikkeld
opbraakliggende industrie-enmijnterreinen.Deterreinenkrijgeneenparkachtigesettingenzijnbestemdvoorhoogwaardige technologische bedrijvigheid.Opverschillende
terreinenvindtcombinatie plaatsmetwonenenrecreatie.Deontwikkelingvandezeterreinen draagt bij aan:vergroten economische potentie van de regio, hergebruik van
braakliggende terreinen, herstelvande groenstructuur enbehoud van het industriële
erfgoed.HetCambridgeScienceParkwaseenvandeeerstehoogwaardige bedrijventerreineninEuropa.Ditbedrijventerreinbiedtplaatsaanhigh-techindustrieenonderzoeksinstellingenenheefteenwezenlijkebijdragegeleverdaandegroeivandehigh-techsectorinderegio.EengrootdeelvandebedrijvenonderhoudtcontactenmetdeUniversiteit
vanCambridgeeneendeelisalsspin-off daarvanonstaan.Hetscienceparkheeftdekenmerkenvaneen"businesspark":parkachtigesetting,laagbouw,"cottage-bouwstijl".
Sophia-Antipolisiseenmega,hoogwaardigbedrijventerreinvan2300ha,waarvan
tweederde alsgreenbeltfungeert. Enigehonderden hectarenisbestemdvoor recreatie
enwonen.Verderzijneruitgebreidevoorzieningenalshotelsenrestaurants.Dezetechnopool,dieplaatsbiedtaanhonderdenhoogwaardigetechnologische bedrijvenenonderzoeksinstellingen enwerk biedt aanduizenden mensen,heeft eengrote uitstraling
opdehigh-techsectorinderegio.Debindingmetdeoverige bedrijvigheid isnogzwak.

Vraag4: Watisde invloed vandekwaliteit vandewoon-en werkomgeving op
deeconomischeontwikkeling vanderegio,en welkbeleid wordt erop
dit vlak gevoerd?
Inalle drie deregio's heeft dekwaliteit vandeomgevingeenwezenlijke invloed
opdeeconomischeontwikkeling.InEast-AngliaeninProvence-Alpes-Côted'Azurisdeze
invloedvanpositieveaard,terwijl inhetRuhrgebiedhettegenovergestelde hetgevalis.
Hetrurale karakter vanderegiorondCambridgeendehistorische uitstraling van
de stad zorgen voor een aantrekkelijk woon-en werkklimaat. In het zuidoosten van
Frankrijkdragenhetklimaat,deMiddellandse-Zeekustendebosrijkeomgeving hieraan
bij. Inbeide gevallen isdeafstandtot culturelevoorzieningen (incasuLonden,enNice
enMonaco)overbrugbaar.Dezeregio'sblijkenzeerintrektezijnbijjonge,hoogopgeleidemensenenvormeneenaantrekkelijkevestigingsplaatsvoor hoogwaardige bedrijvigheiddienietnoodzakelijk in,of indedirecteomgevingvan,grotestedengevestigdhoeft
te zijn.
InhetRuhrgebiedwerkt hetvervuildemilieu,degrijzeomgevingendecongestie
remmend op de economische ontwikkeling. Ondanks massale inspanningen groeit de
moderneindustrieinditgebiedveelminderharddaninhetveelaantrekkelijkerezuidelijkedeelvan het land.Ook alswoonlocatie ishetgebiedonaantrekkelijk. De bevolking
neemtforsaf, mededoor hetwegtrekkenvanveeljongeren.
InderegioCambridgetrachtmendekwaliteitvandeomgevingtebehoudendoor
hetruralekaraktervandestreek instandtehouden.Ditwordt onder meer bereikt door
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hetvasthoudenaandegreenbeltenhetstellenvaneisenaandebebouwing.InzuidoostFrankrijkwordtvooralgebruik gemaaktvandebestaandeomgeving.Erwordenaantrekkelijkevestigingslocatiesgecreëerd,waarbijdekwaliteitvandeomgevingzoveelmogelijk
wordt gehandhaafd.Inhet EmscherParkwordt opdiversemanierenverbetering inde
kwaliteitvanhetmilieuendeomgevinggebracht.Opvallendisdatereensamenhangend
beleid wordt gevoerd op het gebied vaneconomische,ecologische ensocialevernieuwing.
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10.4 Conclusies
Debelangrijkste conclusiesdiegetrokken kunnenworden naaraanleidingvande
casestudieszijn:
f.

De kwaliteit van de omgeving is van wezenlijke invloed op de regionale
ontwikkeling
Met namemoderne industrie enonderzoeksactiviteiten ontwikkelen zichsterk in
regio'sdiebeschikkenoverhoogwaardigevestigingslocatieseneen aantrekkelijke
woonomgeving.Groenspeeltdaarbijeenbelangrijkerol.Daardoorzijndezeregio's
intrek bijhoogopgeleidejongemensen,watnietalleenbelangrijkisvoordehuidigeeconomischeontwikkeling maarookvoordetoekomst.

2.

Voor regio's is vooral het endogene groeipotentieel van belang
Nationaleoverhedendragensteedsmeerverantwoordelijkhedenophetgebiedvan
regionale ontwikkeling over aanlagere overheden.Ditwordt mede veroorzaakt
doordat isgeblekendat hetsturendvermogenvandeoverheidbeperkt is.Alsgevolghiervanisvooralhetendogenegroeipotentieelvanregio'svanbelang.Factorendievaninvloedzijnzijnonder anderedekwaliteit vandeomgeving,deopleidingsgraadvandeberoepsbevolkingendekennisinfrastructuur.Scienceparkenen
technopolenblijkenvooraloplangetermijnvaninvloedte zijn.Uitdedrie regio's
blijkt ook dat industriëleontwikkeling heelgoedmogelijk isinregio'swaar daar
voorheen nauwelijkssprakevanwas,endat eensterkeindustriëlestructuur vandaaggeengarantiegeeftvoor detoekomst.

3.

Het regionaal-economisch beleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid worden steeds vaker op regionaal niveau gevoerd
Omregio'sslagvaardigertekunnenlatenopererenwordendiverseactiesondernomen.Voorbeeldenzijn:decentralisatievanbevoegdheden,samenvoegenvangemeentenenhetformerenvanregiobesturen alsextrabestuurslaag.
InEngelandishetlokalebestuurlijkeniveau(dedistricten)aanmerkelijkgroter dan
indeanderelanden,enfunctioneertinfeiteopregionaalschaalniveau.InDuitsland
enFrankrijkwordtgewerkt metintergemeentelijke enstadsgewestelijk samenwerkingsverbanden,aldan niet formeel georganiseerd.Inde drie landenwordt het
regionaal-economisch beleidenhet ruimtelijke ordeningsbeleidop regionaalniveauzodanigafgestemddatdeplanningvanruimtevooreconomische activiteiten
geengrote problemen oplevert.
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11. EVALUATIE ENAANBEVELINGEN

11.1 Inleiding
Nudetheorieisonderzocht,deregionaleontwikkelingen inNederlandzijngeanalyseerdencasestudieszijnverrichtovereenaantallandenenregio'sindielandenkunnen
conclusieswordengetrokkenoverdeontwikkelingsmogelijkhedenvangroenebedrijventerreinen.In 11.2wordendeonderzoeksvragenzoalsdie inhoofdstuk 1 zijngesteldbeantwoord.In11.3wordtaangegevenhoedeaanlegvangroenebedrijventerreinen inde
praktijk kangeschieden.Eenaantalvandeknelpuntendiekunnenontstaanendemogelijkeoplossingsrichtingen komen in 11.4aandeorde.Tenslottevolgendeconclusiesin
paragraaf 11.5.
11.2 Beantwoording vanonderzoeksvragen
Vraag f; Welkedemografische, economischeenruimtelijk* ontwikkelingen zijn
waar te nemen in landelijke gebieden in Nederland?
Inonderdrukgebiedenverzwaktdeeconomischestructuurdooreentekortaaneconomischeactiviteiteneneenniet groeiendeof zelfskrimpende bevolkingenneemt het
draagvlakvoorvoorzieningenaf.Totdeonderdrukgebieden kunnenwordengerekend:
denoordelijkeprovincies(behalveeendeelvanDrenthe),Overijssel, dekopvanNoordHolland endelen van Limburg enZeeland.Oorzaken zijn deteruglopende rol vande
landbouwenhetgebrekaanvervangendeeconomischeactiviteiten.Ookzijndezegebiedennietaantrekkelijk genoegalswoongebied.
Inoverdrukgebieden isdezorghet handhavenvande landschappelijke kwaliteit
terwijlereengrotedrukophetlandelijk gebiedwordt uitgeoefenddoorstedelijkefuncties.Oorzaak hiervaniseenkwantitatief enkwalitatief ruimtegebrek inhetstedelijkgebied.TotdeoverdrukgebiedenbehorendeRandstadenintoenemendemateGelderland,
Noord-Brabant enhet noordelijk deelvanLimburg.Debevolkingsgroei ishethoogst in
deintermediairezone.
VooralindeRandstadwordtdehoeveelheidgroendekomendedecenniaflink uitgebreidtenbehoevevanrecreatieentoerismeenhetversterkenvande landschappelijke
kwaliteit.Bijdeaanlegvanhetregionalegroenonstaanerknelpuntenophetorganisatorische(wieiservoorverantwoordelijk?) enfinanciële(wiegaathetbetalen?)vlak.
Inbijnaalleregio'sinNederlandwordtdekomendejareneentekortaan bedrijventerreinen voorzien.Dit betreft vooral zware industrieterreinen, distributieterreinen en
hoogwaardige bedrijventerreinen.
Vraag2: Voorwelksoortbedrijvenisgroeneenbelangrijke vestigingsfactor, en
welke andere eisenstellen dezebedrijven aan de vestigingslocatie?
Vooraldemoderne industrie,R&Denbepaaldezakelijkedienstverlening hechten
belang aangroen opdewerkplek. Dezebedrijvenvestigenzichbijvoorkeur op hoogwaardigebedrijventerreinen.Dezekenmerkenzichdooreenextensievebebouwing,parkachtigesetting,laagbouweneenaangepastebouwstijl.Dezebedrijvenzijnhetliefstmet
anderehoogwaardige bedrijvigheidopéénterreingevestigd,endebereikbaarheidover
dewegmoetoptimaalzijn.Ookisersteedsmeervraagnaaraanvullende voorzieningen
alswinkels,restaurants,hotelsensport-enrecreatiefacaliteiten.
Nietalleendewerkomgeving isbelangrijk.Vooraldehoogopgeleide werknemers
stellenhogeeisenaandewoonomgeving.Factorendiedaarbijeenrolspelenzijndefysie84

keomgeving (waaronder deaanwezigheidvangroen)endenabijheidvancultureleen
recreatievevoorzieningen.
Vraag 3: Welke invloed heeft de kwaliteit van de woon-en werkomgeving op
de economische potentie van regio's?
Dekwaliteitvandewoon-enwerkomgeving isbepalendvoordeaantrekkelijkheid
vanregio'svoor hoogwaardige bedrijvigheid.Ditblijkt nietalleenuit de ontwikkelingen
in de drie onderzochte buitenlandse regio's maar isook in Nederlandwaar te nemen.
Computer-ensoftwarebedrijven zijnvoornamelijk gevestigd inaantrekkelijke gebieden
inhetmiddenvanNederland,terwijl inhet noordenvanhet landhet noordwesten van
Drentheintrek isbijdemoderneindustrie.DeRijnmond-regio isjuistzeeronaantrekkelijkvoorveelbedrijven,wat ookweer metdekwaliteit vandewoon-en werkomgeving
te maken heeft.
Vraag 4: Aan de oplossing van welke problemen die gesignaleerd zijn naar aanleiding van vraag 1kunnen groene bedrijventerreinen een bijdrage
leveren?
Metdeaanlegvangroenebedrijventerreinen kunnenhetvestigingsklimaat ende
groenstructuur versterktworden.Deaanlegvangroenebedrijventerreinen isop zichzelf
geenvoldoendevoorwaardevooreconomischeontwikkeling,maar kaneen instrument
zijn inhet langetermijn beleidvoor regionaal-economische ontwikkeling (zievraag5).
De aanleg vangroene bedrijventerreinen iséénvande manieren omtot private
financieringvangroentekomen.Deproblemenmetdefinancieringvanmetnameregionaalgroen kunnenhiermeewordenverlicht.Versterkingvandegroenstructuur kanop
twee manierenplaatsvinden:
1. deaanleg kanop zichzelf eenverbeteringvandegroenstructuur betekenen,net
alsnumetdeaanlegvanlandgoederenwordtbeoogd.Hiervoorzijnvooraldezeer
groenevariantenzoalsnieuwe buitenplaatsen geschikt;
2. methetgelddatdegrondexploitatie oplevert kangeïnvesteerdworden ingroen.
UitonderzoekvanhetOntwikkelingsbedrijf Rotterdamblijktdathiervoorintensievere bebouwing nodig isdan bij concepten alslandgoederen en nieuwe buitenplaatsen.Ditzoudaaromvooralinhetovergangsgebiedvanstadnaarlandkunnen
plaatsvinden.
UithetverkennendonderzoekvanhetOBRisoverigensookgeblekendatgroenebedrijventerreinen nietmééropleverendangewonebedrijventerreinen. Dit betekent
dat het investeren ingroentenkostegaatvanandereuitgaven.
Verderkunnengroenebedrijventerreinenindetoenemendevraagnaar hoogwaardigebedrijventerreinen voorzien,aangeziennaarverwachting inhethele landtekorten
inditsegmentzullenoptreden.
Geziendegeschetsteontwikkelingennaaraanleidingvanvraag1 zalinonderdrukgebiedendedoelstellingvooralhetverbeterenvanhetvestigingsklimaat zijn,terwijl in
overdruk gebiedendeaanlegvangroenebedrijventerreinenvooralzalmoetenbijdragen
aandeversterkingvande groenstructuur.
Vraag S: Hoe moet dm ontwikkeling van groene bedrijventerreinen
regionaal-economisch beleid worden betrokken?

in het

Hetisbelangrijkominteziendathetbijregionaleontwikkelinggaatombedrijven
enhunactiviteiten ennietomdebedrijventerreinenzelf.Inhetverledenwasvoorveel
gemeentendeaanlegvanbedrijventerreineneendoelopzich.Alsgevolgvandit beleid
iseen overschot aangemengdeterreinen eneentekort aanterreinen voor specifieke
doelgroepen ontstaan.Ook iserveelintra-regionaalverschuivingsgedragvanbedrijven
geweest,watvoordeeconomischeontwikkelingvaneenregiovaaknauwelijksvoordelen
metzichmeebrengt.Eenregioisjuistgebaatbijhetaantrekkenvanbedrijvenvanbuiten
de regioenbijdeoprichtingvannieuwebedrijven.
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De aanleg vangroene bedrijventerreinen moet derhalve deel uitmaken van het
regionaal-economisch beleid.Tweebelangrijke aandachtspunten zijn:
1. erdientsegmentatievanbedrijventerreinenop regionaal niveauplaatstevinden,
waardoorallesegmentenvoldoendeaanbodkunnenkomen.Samenwerkingtussen
gemeenten isdusgewenst inplaatsvanconcurrentie;
2. alstechnologische bedrijvendedoelgroep zijn moet ermetveelandere factoren
rekeningwordengehouden,zoalsdeopleidingsgraadvandeberoepsbevolking en
dekennisinfrastructuur. Deaanwezigheidvanonderzoeksinstituten, technocentra
eneentechnische universiteit inderegioiszeerbelangrijk.Scienceparken kunnen
alsbroedplaatsdienenvoorjongestartendeondernemingen.Eenlangetermijnvisie
isnoodzakelijkomdatscienceparkenentechnopolenzo'n15jaarnodighebbenom
werkelijk economischegroeitegenereren.

11.3 Planning en uitvoering
1.
2.
3.

Deaanlegvangroenebedrijventerreinenkanopdriemanierenwordenuitgevoerd:
gelijktijdige aanlegvanhet bedrijventerrein enhetgroen;
aanlegvanhetbedrijventerrein inbestaandgroen;
eerstaanlegvangroenenlateraanlegvanhetbedrijventerrein.

ada. Dit isde gebruikelijke methode bij deaanlegvan bedrijventerreinen. Bij groene
bedrijventerreinenontstaanechterproblemenomdatbedrijvenwelbereidzijnom
meertebetalenvoorgroen,maarnietalshetjongeaanplantbetreft. Inhet landelijk gebiedzaldezewijzevanaanleggendeeerstejarenookvoormeervisuelevervuilingzorgen.Doorhetterreinlangsbestaandgroenaante leggenkunnendeze
problemengedeeltelijk wordenondervangen.
adb. Groene bedrijventerreinen worden aangelegd in bestaandgroen.Dit bestaande
groenheefteenlaagwaardigkarakter.Methetgelddatditoplevertwordtgeïnvesteerdindeopwaarderingvanhetomliggendgroenof inaanvullendgroen.Ditzou
deaanzetvanderevolvingfunds-strategiekunnenzijnwaarbij'steedsgroenwordt
aangelegd met de middelen die vrijkomen bij de exploitatie van grond. Deopbrengsten kunnen ineen(regionaal) groenfondsworden gestort.Dezewijze van
aanlegstuitechteropwettelijke regelsm.b.thet kappenvan bomenenzalook in
depublieke opinieopweinigsteunkunnenrekenen.
adc. Indit gevalwordt ereerstlaagwaardiggroenaangelegdop plekkenwaar zowel
uitbreidingvandegroenstructuurgeplandstaatalsruimtevoorbedrijvigheidwordt
geboden.Hetgroenkanwordenbetaalduiteen(regionaal)groenfonds.Naenkele
jaren(5-10)wordt inhetgroeneenbedrijventerreinontwikkeld.Metdeopbrengstenwordt hetoverigegroenopgewaardeerdof nieuwgroenaangelegd.Dit isde
revolvingfunds-strategie.Hetgrote probleem bijdezestrategie isdestatusdiede
grondbijaankoop krijgt inhet bestemmingsplanomdatditgrotegevolgen heeft
voordefinanciëlehaalbaarheid.
Erisalaangegevendatvoordeaanlegvangroengebruikkanwordengemaaktvan
eenregionaalgroenfonds.Omdatdeaanlegvanbedrijventerreinen,enzekervanhoogwaardige bedrijventerreinen zoalsgroenebedrijventerreinen,opregionaalniveaumoet
wordenafgestemdisookdeoprichtingvaneenregionaalgrondfondsaantebevelen. De
batenendelastenkunnenzotussendegemeentenverdeeldworden,watnodigisomdat
gemeentendieinhetregionalebeleidnietvooreenbedrijventerrein inaanmerking komeninkomstenzullenmislopen.Ookwordthetgebruikvanderevolvingfunds-strategie
eenvoudigte realiseren,omdatvooreengemeentealleenderisico'stegrootzijndatna
deinvestering ingroendemarktinzaktenergeenvraagmeernaareen bedrijventerrein
zalzijn.
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Verder wordt door deaanwezigheidvanzoweleenregionaalgroenfondsalseen
regionaalgrondfonds hetafstemmenvanhetgroenbeleidenhet bedrijventerreinenbeleideenvoudiger. Het zalnamelijk vaak voorkomen dat het bedrijventerrein inde ene
gemeente ligt,terwijl hetgrootste gedeeltevanhet groen ineenanderegemeente zal
wordenaangelegd.Defondsenmoetendanwelonderdezelfdebestuurlijke verantwoordelijkheidvallen.
11.4 Knelpunten en oplossingen
Diverseknelpuntenstaanhetsuccesvoltoepassenvanhetconceptvangroenebedrijventerreinen indeweg.Vooraldeaanleginhetlandelijkgebiedvande bedrijventerreinenlevert problemenopomdatdit eenforsebreukmethetvigerendruimtelijk beleid
inhoudt.Eenaantalvandeknelpuntendiehieronderwordenbehandeldzaldaaromniet
binnen hethuidigebeleidskader kunnenwordenopgelost.Dezeproblemenzullenoverigensinlangnietallegevallenoptreden.Deknelpuntenzijngenummerdterwijldeoplossingrichtingen cursiefzijnweergegeven.
Ruimtelijke ordening
1.
Deaanlegvangroenebedrijventerreinen inhetlandelijk gebiedleidttot meermobiliteit.
Bijaanlegvangroenebedrijventerreinen moetzoveelmogelijk rekening worden
gehouden met bestaande infrastructuur enopenbaar-vervoervoorzieningen. Dit
isoverigensvanuithetoogpunt van dewensen vandebedrijvenookwenselijk.
Erkangekekenwordenof openbaar-vervoervoorzieningengecombineerdkunnen
worden met die vanrecreatie-ennatuurgebieden. Deze gebieden zijn nuvaak
slechtbereikbaarmethetopenbaarvervoer.
2.

Deaanlegvangroenebedrijventerreinenleidttoteensluipendeverstedelijkingvan
het landelijk gebiedenaantastingvandelandschappelijke kwaliteit.
Erzalgeengeneriekmaargebiedsgerichtbeleidmoetenwordengevoerdaangaandebebouwing inhetbuitengebied.Watinhetenegebiedeenverbeting betekent
kaninhetanderegebiedjuist eenverslechteringzijn.
Ermoetenduidelijkeafspraken wordengemaaktoverdeintensiteit dehoogte en
dearchitectuurvandebebouwing,endehoeveelheidaanteleggengroen.Ditkan
perlocatiewordenbekeken. Publiek-Privatesamenwerkingishiervooreengeschikt
instrument, vooralalsperlocatiemetéénprojectontwikkelaar wordt gewerkt.

3.

Door deextensieve bebouwingwordt hettotale ruimtebeslag door economische
activiteiten groter.
Opzichishiernietzoveelaantedoen.Hetgrotere ruimtebeslagmoet worden afgewogen tegen deverbetering vanderuimtelijke enlandschappelijke kwaliteit
Eenbetere kwaliteit vandeomgevingindestedenkanbetekenen dat er minder
behoefte ontstaatomterecreëren inhet landelijkgebied.

Financiering
4.
Beleggerszullen nietgeïnteresseerdzijnomdatermetgroene bedrijventerreinen
onvoldoende rendement kanwordenbehaald.
Landgoederenennieuwebuitenplaatsenzoudendestatusvangroenprojectin het
kader vangroen beleggenmoeten krijgen.
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5.

Derevolving-fundsstrategieisnietuitvoerbaaromdatdegrondindehuidigeregelgeving bij aankoop debestemming bedrijventerrein krijgt.Derentekosten lopen
opdezewijzete hoogop.
Ermoeteenglobaalbestemmingsplankomen, waarindegrondinhetplanningsgebiedzoweleen"rode" alseen"groene" bestemming kankrijgen. Dewaarde van
degrondzalindit gevatietshogerliggen dandeagrarische waarde,maarbeduidend zijn vergelekenmet grond die de bestemmingwonen of bedrijventerrein
krijgt. Dit maaktflexibeleplanning mogelijk.

Uitvoering
6. Hetgroenzaluiteindelijk ophetbedrijventerrein eenondergeschikte rolkrijgen.
fenbedrijventerreinmoetinzijngeheelonderdeverantwoordelijkvanéénorganisatie(bijvoorbeeldeenprojectontwikkelaar) ontwikkeld worden. Ookhetbeheer
van het terreinzouin handenvanéénorganisatiemoetenworden gegeven. Aan
dezeorganisatiekunnen voorafvoorwaardenwordengesteld.
7.

Eristeweinigpraktijkervaringenprojectontwikkelaars zijnnietgeïnteresseerdals
zenietwerkelijk aandeslagkunnen.
De experimentenmetdenieuwebuitenplaatsenmoetenjuist uitgevoerd worden
opplaatsen waardit nualkan,endenadruk moetdaarbijniet opderegelgeving
liggenmaaropvragenals:welkebehoeftiseraandit soortterreinenenhoe moet
derolverdelingtussendeverschillendebetrokkenpartijen (overheden, projectontwikkelaar,(landschaps-)architect, aannemerenzovoort)zijn.Deregio Rotterdam
iseengeschikte "experimenteergebied" geziendeplannendiemendaaral heeft
ophetgebiedvangroenebedrijventerreinenenvanwegedemogelijkheidomaan
tehakenbij hetROM-Rijnmondproject.

11.5 Conclusie
Langzaammaarzekerontstaat inNederlandhetbesefdatde kwaliteit vandeomgevingsteedsbelangrijkerwordtvoorbedrijven.Uitditonderzoek blijkt datdeeconomischeontwikkeling vaneenregiodaadwerkelijk beïnvloedwordt door die kwaliteit van
deomgeving.Groenopdewerkplek (openomhetbedrijventerrein)enindewoonomgevingvandewerknemers ishier medebepalendvoor.
InNederlandkomtditnognietergtot uitingindekwaliteitvandebedrijventerreinen.Groen kent ook bij de hoogwaardige bedrijventerreinen eendecoratief karakter.
Onslandlooptdaarmeeachterbijdeonsomringende landen.Welneemtdevraagnaar
hoogwaardige bedrijventerreinen naar verwachting forstoe in de komende jaren (de
ruimtebehoeftvoorditsegmentzalvolgenshet"BalancedGrowth"-scenariodekomende
20jaarverviervoudigen).Tegelijkertijd groeitvooralbijdeoverheiddewensomgroenontwikkelingtefinancierenmetprivatemiddelen.Ditblijktonder meer uit de "roodbetaaltvoor groen"discussie.
Hetconceptvangroenebedrijventerreinen,waarbijvoor bedrijven aantrekkelijke
vestigingslocatieswordenontwikkeldentegelijkertijddegroenstructuurwordt versterkt
lijkt duszeer aantrekkelijk. Hetvigerendruimtelijk beleidendiversepraktische problemen rond de aanleg staaneensuccesvolletoepassingvanhet concept indeweg.Ook
integratievandediversebeleidsterreinenensamenwerkingopregionaal niveauvindt in
Nederland nogteweinigplaats.
Eensamenhangendruimtelijkeordeningsbeleid,groenbeleideneconomischbeleid
lijktechternognietechtinzicht.Slechtsineenenkeleregiovindt er integrale planning
vangroenenruimtevooreconomischeactiviteitenplaats.Debelangrijksteoorzakenzijn
het slecht functionerende regionale groenbeleid en het ontbreken van een regionaal
bestuurlijk niveaudat zichintensief bezighoudt met heteconomisch beleid.Geziende
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problemenmetdeinvoeringvanstadsprovinciesofanderevormenvanregiobesturen lijkt
hierinweinigverbeteringte komen.Eenmogelijke oplossingen ishetversterkenvande
sturenderolvandeprovinciesinheteconomisch beleidenhet ruimtelijkeordeningsbeleid.Ookkanermeeropprojectbasiswordengewerkt.DitkanindevormvanROM-projecten, regionale samenwerkingsverbanden zoalshet KAN,of noggrootschaliger zoals
bijdeIBAEmscherPark.
Ookzondereenregionaalafgestemd engeïntegreerd beleidenveranderingen in
ruimtelijk ordeningsbeleid kanerheteenenander bereiktworden.Inbepaalde regio's
biedendestreek-enbestemmingsplannenruimtevoornieuwebuitenplaatsen,terwijlde
mogelijkheden voor deaanlegvanlandgoederenaanzienlijk zijnverruimd.Ook kande
aanlegvangroen op bedrijventerreinen worden gestimuleerd,waarbijgestreefd moet
worden naar gemeenschappelijk groenbeheer. Projectontwikkelaars zouden hier een
grotere rolinmoetenkrijgendannuhetgevalis.Verderkunnendiversesubsidieregelingenvoordeaanlegvangroenenfondsenvoordeaanlegvannieuwe bedrijventerreinen
(zoalsdeStiRea-regeling) ofvoorhergebruikvanoudeindstrieterreinengebundeld worden.
Noodzakelijk iswel dat VROMen EZhun defensieve houding verlaten.LNVkan
daarinbemiddelendoptreden.Demeeroffensieve benaderingzoalsgekozenindeVisie
Stadslandschappen roeptnietvoornietsveelpositievereactiesop.Denadruk moet wordengelegdophetbereikenvaneenwin-winsituatie,ennietopdevoordelenvoor één
sectorofministerie.EZzietgroennogsteedsalsobstakel,terwijlbekendisdatgroenvoor
veelbedrijveneenbelanrijkevestigingsfactor is.De"roodbetaaldvoor groen"benaderingwerkt voor dit ministerie niet bepaald uitnodigend.VROMaandeandere kant wil
nietdeindrukwekkendathetlandelijkgebiedwordt uitgeleverdaandehoogstebieder.
Perregiozoudaarombekekenmoetenwordenwatermogelijk isenwater bereikt
kanworden.Devoordelenennadelenzullenpergebiedanderswegenafhankelijk van
deeconomischeen landschappelijke situatie.Hetvolgendeafwegingskader kandaarbij
gebruikt worden.

Afwegingskader

Landelijk gebied

Stedelijk gebied

Positieve ontwikkelingen

Vergroting economischpotentieel
Versterking groenstructuur

Betereruimtelijke kwaliteit
Hoogwaardig vestigingsklimaat
Versterking groenstructuur

Negatieve ontwikkelingen

Beperkte verstedelijking
Toename mobiliteit

Meer ruimtegebruik
Verzwakking draagvlak openbaar
vervoer

Figuur11.1 Gevolgen vanaanlegvangroenebedrijventerreinen
Ophetgebiedvangroene bedrijventerreinen heeft LNVinteressante ideeënover
nieuwe buitenplaatsen.Deexperimenten die insamenwerking metVROMzijn gestart
lijkenechtervoornamelijkgerichtopregelgevingenhoudenteweinig rekeningmetde
wensenvandeeindgebruikers, incasudebedrijven.Ookduurthet langvoordater uitzichtisopwerkelijke aanlegterwijlerjuistopdit momentmetveelinteressewordtgekekennaardeontwikkelingenophetgebiedvanbuitenplaatsenenlandgoederenennaarstigwordt gezocht naarprivatefinancieringvangroen.Omdebenodigde praktijkervaringoptedoenkanLNVzichdaarombeter richtenopaanlegingebiedenwaardatplanologischgeziennualmogelijk is,enwaar het lokaleof regionalebestuur zelf albezig
ismetdit soortideeën.
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12. NABESCHOUWING

Dekwaliteitvandeleefomgeving isvaninvloedopdeeconomische prestatiesvan
een landof een regio. In Nederland wordt dit vooral benadrukt door organisaties die
natuur enlandschap eenwarm harttoedragen.Ookdeoverheidhechtwaardeaande
kwaliteit vande leefomgeving en heeft zichten doelgesteld de hoeveelheid groen in
Nederlandflink uittebreiden.Destrategischegroenprojectenvormeneenonderdeelvan
ditbeleid.Deoverheidkoppeltgroenvoornamelijk aandewoonfunctie.Mensenhebben
ruimtenodigomte recreërenenbijvoorkeur indeomgevingvandewoning.Devraag
isofdeoverheiddoor degeconcentreerde verstedelijking (het "compactestad" beleid)
debehoeft aanruimte omte recreërenniet onnodig vergroot.
Dekwaliteit vandeomgevingwordt door deoverheid nognauwelijks gezienals
eenbelangrijke vestigingsfactor voor bedrijven.Hetbeleidomhetvestigingsklimaat in
Nederlandteverbeterenrichtzicheenzijdigop harde infrastructuur. Bijbedrijventerreinendenkt EZ inhectarenenniet inkwaliteit. Dezehoudingkanwordentoegeschreven
aanhetfeitdateenaantalvoordeNederlandseeconomiezeerbelangrijkesectorenjuist
behoefte heeft aanveelruimte,zoalsdechemischeindustrie,handelendistributie, landbouw en devoedingsmiddelenindustrie. Debelangen vandeze sectorenworden vaak
verdedigddoor invloedrijkeorganisatiesalsNederlandDistributieland.Devraagisechter
ofdeeconomieopdezesectorenkanblijvendrijven.Deeconomischeontwikkeling van
de Rijnmond regio iseenaanwijzing dat dit niet hetgeval is.Deaanslagdiedoor deze
sectorenopdekwaliteitvandeomgevingwordtgepleegdheeftzeernegatievegevolgen
voordeontwikkelingvananderesectorenendebalansvaltiniedergevalindeRijnmondregio momenteel negatief uit.
Daaromishetnietverwonderlijk datersteedsmeerstemmenopgaanomheteconomischbeleidterichtenop kennisintensieve industrieendienstverlening.Innovatieen
informatietechnologie zijndaarindesleutelbegrippen.Opdit moment kent Nederland
verhoudingsgewijsweinigmoderneindustrieendeuitgavenaanR&Dliggen structureel
lager dan in de ons omringende landen. Dehuidige Minister van Economische Zaken
heeft kennisentechnologie echter hoogopdeagendageplaatst. Dit komt onder meer
tot uitingindeoprichtingvanviertopinstitutenophetgebiedvanonderzoekenontwikkeling.
Modernetechnologische bedrijvigheidsteltechterheleandereeisenaanhetvestigingsklimaat danbijvoorbeelddistributieof kapitaalintensieve industrie.Heteconomisch
beleiddathetstimulerenvandezesectoralsdoelstellingheeftmoetdaaromook gericht
zijnophetontwikkelenvaneenhoogwaardigewerkomgeving.Groenebedrijventerreinenkunnenhiereenbijdrageaanleveren.Hetontwikkelenvangroene bedrijventerreinenvraagtechterwelomeenanderebenaderingdangebruikelijk.Groenmoetnietwordengezienalsextraatje,maarmoet integraalonderdeeluitmakenvanhetontwerp. Uit
deEngelsevoorbeelden blijkt dat dit heelgoedmogelijk is.Hetiswelwenselijk om het
terrein inhandente gevenvanéénprojectontwikkelaar, ietswat inNederland nietgebruikelijkis.
Inditonderzoek isgekekenwelkebijdragegroenebedrijventerreinenkunnenleverenaandeversterkingvandesociaal-economischestructuurvanhetlandelijkgebied.Het
isechterzeermoeilijkomdeeconomievanhetlandelijkgebiedlostezienvandestedelijkeeconomie.Mensendieophetplattelandwonen,werkenvaakindestad,enbedrijven
inhetstedelijkgebiedvormennetwerkenmetbedrijvendaarbuiten.Inhetnoordenvan
hetlandvormenbedrijvennetwerkendiegeheleprovinciesbeslaan.Ookhetgegevendat
dewerkloosheidop hetplattelandveellager isdanindesteden(watvoor bijnageheel
Nederlandgeldt)enhetonderzoek vanStrijkerwaaruitblijktdatzelfsindemeest "platte" plattelandsgemeentenminderdan20%vanhetinkomenindelandbouwsector wordt
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verdiendgevenaanleiding omstedelijke enlandelijke economischevraagstukken integraaltebenaderen.
LNVheeft indezediscussieminofmeerdeaftrapgegevendoorhetuitbrengenvan
de "VisieStadslandschappen".VROMsteltzichwat dekortetermijn betreft terughoudendop,maar bijvoorbeeldvoor deverkenningenvoor Nederland in2030worden ook
scenario'sopgesteldwaarin Nederlandverandert ineen"parklandschap".Groenebedrijventerreinen,buitenplaatsen enlandgoederenzoudenhierin uitstekendpassen.
EZhoudtzichvannatureafzijdigindezediscussieomdatmenbangisdatdeideeën
vanLNVenVROMuiteindelijk nadelig uitpakkenvoor deruimtediebeschikbaar isvoor
economischeactiviteiten.OokindeICES-discussiekomtditnaarvoren.Dezediscussiegaat
overdeversterkingvandeeconomischestructuur waarvoor vele miljarden guldensbeschikbaarzijn.VROMenLNVwilleneendeelvandeICES-geldenbestedenaannatuurontwikkeling. EZ ziet dit met ledeogenaanomdat menvindt datdeICES-gelden eigenlijk
voor infrastructuur bestemdzijn.
Groenontwikkeling eneconomiehoevenelkaarechter niette bijten,sterkernog,
bij eengeïntegreerde ontwikkeling vangroenenbedrijventerreinen kunnensynergieeffectenontstaan.Eenomslaginhetgebruikelijkedenkpatroonisechtereennoodzakelijkevoorwaarde omdekansendieerliggentegrijpen.
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