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Bestuurlijke reactie op Follow-Up Rekenkameronderzoek 
"Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet" over 
de planning van bedrijventerreinen in Gelderland 

 

 
 
 
Geachte heer Mekel, 
 
Op 4 juni 2015 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland ons het rapport “Van wens naar 
werkelijkheid; de regisseur aan zet – Follow-up planning van bedrijventerreinen” toegestuurd. Op 
12 juni is deze bestuurlijke nota besproken met gedeputeerde Michiel Scheffer. U heeft ons 
verzocht om uiterlijk 25 juni een schriftelijke reactie te geven op de bestuurlijke nota. Middels 
deze brief gaan wij graag op uw verzoek in. 
 
Algemeen 
In korte tijd heeft u in de nota van bevindingen een goed beeld weten te schetsen van de 
programmering van bedrijventerreinen via de Regionale Programma’s Bedrijventerreinen (RPB). 
In deze nota van bevindingen kunnen wij ons vinden. De conclusies die u hieraan ontleent in uw 
bestuurlijke nota kunnen wij slechts ten dele onderschrijven. In deze brief geven wij onze reactie 
op uw hoofd- en deelconclusies en reageren wij op uw aanbevelingen. 
 
Hoofdconclusie 
Uw hoofdconclusie luidt: 
‘Gelderland kampt nog steeds met een overaanbod van bedrijventerreinen. De provincie vult 
haar regierol weliswaar actief in, maar heeft de regio’s in het verleden ruimte geboden om –
onderbouwd-  extra vraag op te voeren ten opzichte van de landelijk gehanteerde prognose. Met 
haar bovenregionale rol is de provincie nu aan zet om samen met de regio’s het overaanbod 
terug te brengen en daarmee te zorgen voor een gezondere markt voor bedrijventerreinen.’   
 
In de afgelopen periode hebben we er samen met onze partners voor gezorgd dat het 
overaanbod aan bedrijventerreinen op regionale schaal fors is teruggebracht. Zo is er via de 
Regionale Programma’s Bedrijventerreinen sinds 2011 ruim 500 hectare aan plannen geschrapt 
en 300 hectare on hold gezet. Deze regionale aanpak is hiermee succesvol geweest en heeft 
voor andere provincies als voorbeeld gefungeerd.  
 
We zijn ons ervan bewust dat er in met name in de Stadsregio en op de Noord Veluwe sprake is 
van een overaanbod. Dit overaanbod zit met name in de reeds vastgestelde 
bestemmingsplannen, de zogenaamde harde plancapaciteit. Het beschikbare aanbod sluit 
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kwalitatief onvoldoende aan op de vraag vanuit de markt. In de desbetreffende regio’s starten wij 
het proces om tot nieuwe regionale afspraken te komen.  
 
De behoefte aan bedrijventerreinen is opgebouwd uit drie componenten: uitbreidingsvraag, 
vervangingsvraag en beleidsambitie. De uitbreidingsvraag wordt berekend op basis van het 
Transatlantic Market

1
 (TM) scenario. Het TM-scenario gaat uit van een geleidelijk afnemende 

vraag die in de meeste regio’s na 2025 negatief zal worden. Op basis van dit CPB model 
berekent de provincie Gelderland de regionale uitbreidingsvraag. De vervangingsvraag wordt 
bepaald door de transformatieplannen van gemeenten. Mits op de plek van transformatie nog 
bedrijven zijn gevestigd die de bedrijfsvoering voort willen zetten is compensatie elders nodig om 
het verlies aan bedrijventerreinen teniet te doen. De omvang van de toekomstige 
vervangingsvraag laat zich niet modelmatig ramen maar is gebaseerd op toekomstige plannen 
van gemeenten. De component  beleidsambitie wordt bepaald door de regio en gemeenten als 
er aantoonbaar extra inzet plaatsvindt die logischerwijs kan leiden tot een aanvullende vraag 
naar bedrijventerreinen. De gebiedsopgaven kunnen hiertoe leiden, zoals bijvoorbeeld het World 
Food Centre in Ede. 
 
In uw conclusie missen wij een reflectie op de rol van de regio en gemeenten. Deze is bepalend 
om het huidige aanbod aan bedrijventerreinen te kunnen verklaren. Voor de ontwikkeling en 
uitbreiding van bedrijventerreinen hebben gemeenten in het verleden veel grond aangekocht met 
de verwachting hierop winst te kunnen maken. Deze tijd is voorbij. Veel grondposities dateren 
van voor de recessie en zijn niet zomaar ongedaan te maken. Met de wijsheid achteraf kan 
geconstateerd worden dat er een overaanbod van bedrijventerreinen is, ondanks het feit dat veel 
plannen in het RPB gefaseerd of geschrapt zijn.  Niemand had kunnen voorzien dat de recessie 
zo diep en lang zou ingrijpen. Uw hoofdconclusie kan gelezen worden alsof het overaanbod – 
dat met name zichtbaar is in de Stadsregio en de Noord-Veluwe – aan de provincie te wijten is 
cq voorzienbaar zou zijn geweest. De regio’s hebben de RPB’s opgesteld en de verwachte vraag 
door middel van vervangingsvraag en beleidsambitie opgehoogd. Nu de feitelijke uitgifte 
achterblijft op de vraag moeten de regio’s en individuele gemeenten ook zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
We zijn het met u eens dat de huidige afsprakenkaders in een aantal regio’s niet meer voldoen. 
In de Statennotitie “SteenGoed Benutten: Leegstand, overprogrammering en 
transformatieopgave” (PS2015-398) gaan we hierop in. Zo geven wij aan dat we samen met 
gemeenten en regio aan zet zijn om in afstemming met ontwikkelaars het RPB te actualiseren. 
Hierbij willen wij de regio’s faciliteren. Indien er regio’s zijn die dit proces onvoldoende oppakken, 
dan nemen wij een actievere en sturende rol. In de programmering zetten we meer in op de 
kwalitatieve vraag (behoefte uit de markt) en initiëren we aanvullend onderzoek naar het 
realiteitsgehalte van de regionale vervangingsvraag en beleidsambitie. 
 
Deelconclusie overaanbod 
In de berekening van het overaanbod gaat u uit van historische uitgiften. Een dergelijke 
berekening is in onze ogen onvolledig. In de planningssystematiek van bedrijventerreinen wordt 
juist uitgegaan van geavanceerde scenariostudies waarbij met alle vraagcomponenten rekening 
wordt gehouden. Dat gaat verder dan alleen de historische uitgifte.  
 
Deelconclusie regierol 
In deze conclusie kunnen we ons vinden. Het is voor ons echter niet duidelijk wat u met de 
volgende zin bedoelt: “Wel constateren we dat de provincie vooralsnog terughoudend is met het 
laten bijstellen van de vraagprognoses door de regio’s.”  
                                                      
1
 Periodiek vervaardigt het CPB lange termijn scenario’s voor Nederland die vervolgens door de Provincie Gelderland 

nader worden geregionaliseerd. De lange termijn scenario’s bevatten een range van vier sterk uiteenlopende 
toekomstbeelden. In het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten (VNG) 
overeengekomen dat zij bij de planning van bedrijventerreinen zullen uitgaan van het scenario Transatlantic Market (TM). 
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Zoals hierboven aangegeven gaan we aanvullend onderzoek initiëren naar het realiteitsgehalte 
van de vervangingsvraag en beleidsambitie. 
 
Aanbeveling 1: hanteren bovengrens 
U geeft aan dat het goed is om een bovengrens te hanteren voor de vraagprognoses, daarop de 
planvorming te baseren en het TM-scenario op dit moment als deze bovengrens te zien. Wij zijn 
het met u eens dat er een kwantitatieve bovengrens nodig is. Daarbinnen willen we ervoor 
zorgen dat vraag en aanbod kwalitatief in evenwicht wordt gebracht. Het hanteren van enkel het 
TM-scenario als bovengrens vinden wij op voorhand te beperkend. Het bepalen van een 
bovengrens vraagt volgens ons om maatwerk per regio. De bovengrens is afhankelijk van 
realistische transformatieplannen en inspanningen die we gezamenlijk met onze partners doen in 
de desbetreffende regio. Wij kunnen ons voorstellen dat de gebiedsopgaven, zoals de Gelderse 
corridor en Food Valley, leiden tot een aanvullende ruimtevraag.  
 
Aanbeveling 2: gebruik prognose informatie in kaderstelling 
Op dit moment vindt er met iedere regio jaarlijks bestuurlijk overleg plaats over de voortgang van 
het Regionaal Programma Bedrijventerreinen. Hierbij gebruiken we de informatie uit de 
prognoses van ons Bureau Economisch Onderzoek. Op dit moment wordt gewerkt aan de 
herijking van het RPB Rivierenland. Hierbij staat de kwalitatieve vraag uit de markt centraal. We 
zijn voornemens om dit ook bij de herziening van de andere RPB’s te doen. Deze aanbeveling 
brengen we in  praktijk. 
 
Aanbeveling 3: houdt gemeenten een spiegel voor bij berekening residuele 
grondprijsmethodiek 
Grondprijsmethodiek is een terugkerend onderwerp in het jaarlijkse bestuurlijk overleg over het 
RPB. Wij blijven aandacht vragen voor het belang van een regionale methodiek. Het is echter 
een verantwoordelijkheid van de gemeenten om de residuele grondprijsmethodiek daadwerkelijk 
in praktijk te brengen.  
 
Aanbeveling 4:  inzicht te geven in de implementatie 
In de notitie Steengoed Benutten hebben we aangegeven om uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2016 
met een voorstel te komen voor de aanpak op de lange termijn. Bij deze aanpak willen we, waar 
mogelijk, een combinatie maken tussen programmering en investeren. Wij zijn voornemens om 
bij de Voorjaarsnota 2016 inzicht te geven in de stand van zaken in de programmering van 
bedrijventerreinen.Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
plv. Commissaris secretaris 
van de Koning 
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