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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond en onderzoeksvragen 

Kwalitatieve en kwalitatieve ruimtebehoefte in beeld 
Gemeente De Ronde Venen heeft behoefte aan actueel inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve 
ruimtebehoefte van bedrijven in uw gemeente. Uw doel is om nu en in de toekomst voldoende ruimtelijke 
uitbreidingsmogelijkheden te hebben voor uw lokale bedrijven. Daarmee wilt u uw werkgelegenheid op 
peil houden, een blijvend goed vestigingsklimaat bieden en een MKB-vriendelijk gemeente zijn.  
 
Behoefte aan compleet beeld om goede ruimtelijke afweging te maken voor bedrijventerreinen  
De behoefteraming bied handvatten voor goede regionale afspraken en het bedrijventerreinenbeleid in uw 
gemeente. U wilt graag een compact advies hoe om te gaan met ruimtebehoefte van verschillende typen 
bedrijvigheid: hoe sluiten de vestigingswensen van uw bedrijven met ruimtebehoefte aan op uw bestaande 
voorraad aan bedrijventerreinen? En wat betekent dit voor eventuele ontwikkellocaties? 
 
Inzicht in de (in)courantheid van panden op uw bedrijventerreinen is hierbij cruciaal. In hoeverre bieden de 
bestaande terreinen ruimte om te voorzien in de behoefte van bedrijven? En hoe kunt u uw bestaande 
terreinen beter benutten? Welke (extra) ruimte is nodig? En wat zijn de kansen voor het herstructureren van 
(delen) van bedrijventerreinen om in de eventuele behoefte te voorzien? Hoeveel draagvlak is hiervoor bij 
uw lokale ondernemers?  
 
U wilt dat de uitkomsten van de behoefteraming u helpen om hier een heldere visie op te formuleren. U 
wilt meer flexibel en vraaggericht kunnen programmeren, maar bovenal zorgvuldig met uw ruimte 
omgaan. Gedegen input is nodig om in gesprek te gaan met regio(‘s) en provincie. 
 
1.2 Aanpak en proces 

Om tot een compleet beeld te komen zijn vier stappen gevolgd.  
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Via een online-marktpeiling (enquête) is de mening van ondernemers gepeild over onder andere hun 
huidige vestigingslocatie, verbeterpunten en verhuis- of uitbreidingswensen. Daarnaast zijn verdiepende 
individuele interviews afgenomen met bedrijven en intermediairs ter verificatie en verdere duiding van de 
resultaten. De belangrijke resultaten zijn vervolgens besproken in een werksessie met ondernemers, 
intermediairs en gemeente.  
 
Samengevat voorziet dit onderzoek in: 
• Een robuuste inschatting van de ruimtevraag, van zowel de uitbreidingsvraag van bestaande bedrijven 

in De Ronde Venen, vervangingsvraag door transformatie, als vraag van buiten de gemeente.  
• Een uitgebreide analyse van het bestaande voorraad op de bedrijfsruimtemarkt, inclusief beoordeling 

van kwaliteit, inschatting van het risico op toekomstige leegstand en de herontwikkelingspotentie 
(herstructurering of transformatie) en intensiveringsmogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen.  

• Een confrontatie van vraag en aanbod, waarbij uitdrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijke opvang 
van de vraag in het bestaande aanbod. En daarmee een advies over het mogelijk ontwikkelen van 
nieuw bedrijventerrein om te voorzien in de eventuele ruimtebehoefte van bedrijven.  

 
1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de belangrijkste conclusies uit het onderzoek, gevolgd door onze aanbevelingen. Alle 
achterliggende analyses zijn opgenomen in de bijlagen. Bijlage A geeft een beschrijving van het profiel van 
de bedrijventerreinen in De Ronde Venen. In bijlage B wordt uitgebreid stil gestaan bij de vraagzijde, en in 
bijlage C bij de aanbodzijde. In Bijlage D zoomen we in op informele werklocaties.  
 
De resultaten van de online marktpeiling zijn verwerkt in een separate bijlage evenals de NEER-analyse 
(Next Economy Effectrapportage) en de LRI-analyse (Leegstand Risico Indicator). 
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2 Conclusies en 
aanbevelingen 

We beschrijven de belangrijkste conclusies van ons onderzoek en geven aanbevelingen voor verdere 
vervolgstappen. In het vervolg van deze rapportage leest u onze uitgebreidere analyses, toelichting en 
onderbouwing. 
 
Figuur 1: Uitkomsten verkenning ruimtevraag en bestaande voorraad bedrijventerreinen 

 
 

Bron: Stec Groep, 2019 

2.1 Maak een bedrijventerreinenstrategie voor uw locaties 

Bedrijventerreinen van grote waarde voor economie De Ronde Venen 
De bedrijventerreinen in De Ronde Venen vertegenwoordigen een grote sociaal-economische waarde. De 
zes terreinen bieden samen werk aan circa 6.500 mensen, verdeeld over 630 bedrijven in diverse sectoren. 
De locaties zijn samen goed voor circa 36% van de totale arbeidsplaatsen binnen de gemeente. Daarbij 
komt dat de bedrijven op bedrijventerrein ook zorgen voor veel spin-off, waarvan een groot deel lokaal of 
in de directe regio. Denk aan bedrijven vanuit kantoorgebouwen of thuis werken (informele werklocaties). 
 
Voor een goed vestigingsklimaat is voldoende bedrijventerreinareaal nodig. Een aanzienlijk deel van de 
economie in de gemeente is direct betrokken of afhankelijk van bedrijventerreinen. De bestaande voorraad 
moet goed aansluiten op de (toekomstige) vraag naar bedrijventerreinen. Zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Dit is van belangrijk voor een goed vestigingsklimaat en behoud van werkgelegenheid en het voorkomen 
van onnodige uitstroom van bedrijven en pendel van werknemers (woon-werkverkeer).  
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Sterk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen belangrijk voor ondernemers 
Voor het bedrijfsleven is het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen belangrijk, zo is gebleken uit de online 
marktpeiling, individuele gesprekken met ondernemers en tijdens de werksessie met een afvaardiging van 
ondernemers, intermediairs en gemeente. Bedrijven uit gemeente De Ronde Venen beoordelen de huidige 
vestigingslocatie gemiddeld met een 7,3. De meeste ondernemers zijn tevreden of zelfs zeer tevreden over 
de representativiteit en functionaliteit van het huidige pand (net iets meer dan 60%). Slechts een kleine 
groep (<15%) is hier ontevreden over. In hoofdlijn zijn bedrijven ook tevreden over de uitstraling van de 
omgeving (openbare ruimte) en veiligheid. Tegelijkertijd zijn er enkele aandachtpunten, zoals digitale 
infrastructuur (glasvezel), parkeerdruk (vooral op Bedrijventerrein Hollandse Kade), OV-bereikbaarheid 
(vooral omgeving Mijdrecht) en doorstroming van het lokale/regionale wegennet.  
 
Bedrijventerrein Mijdrecht en Hollandse Kade hebben een grote (sociaal)-economische waarde 
We concluderen op basis van de N-EER-analyse dat Bedrijventerrein Mijdrecht en Hollandse Kade er in het 
algemeen goed bij staan en de (sociaal-)economische waarde hoog is. Op dit moment zijn grootschalige 
(overheids)investeringen in beheer en onderhoud niet nodig. Hollandse Kade functioneert in het algemeen 
erg goed en kleine acties zijn voldoende om de kwaliteit en economische waarde (aantrekkelijkheid) hoog 
te houden. Voor Bedrijventerrein Mijdrecht kunnen gerichte investeringen de levensduur verlengen. Extra 
aandacht moet hierbij uitgaan naar het (deel)gebied ten zuiden van de Industrieweg. We constateren hier 
een grote afname van banen (-9,5%). Ook het vastgoed is relatief oud (gemiddeld bouwjaar 1980). Om het 
gebied op te waarderen zijn investeringen in kavel en pand nodig. Mogelijk is ook herontwikkeling (in de 
vorm van herverkaveling) kansrijk. Advies is om in gesprek te zijn met ondernemers, deze te begeleiden en 
voorzien in een lange termijnperspectief. Waar mogelijk kan dit ondersteund worden door (fysieke) 
overheidsingrepen mits dit aantoonbaar een private multiplier en dus rendement heeft. 
 
Private investeringen belangrijk voor een courante voorraad 
De meeste problematiek is ook context-specifiek en locatie-specifiek. Dit betekent dat het van groot belang 
is om goed in gesprek te zijn met ondernemers/eigenaren, deze te begeleiden en vertrouwen en zekerheid 
te geven, zodat private partijen investeringen in pand/kavel willen doen. De online marktpeiling maakt 
inzichtelijk dat ongeveer een derde deel van de ondernemers plannen heeft om in de komende vijf jaar te 
investeren in uitstraling/functionaliteit in huidige pand(en). Op Bedrijventerrein Mijdrecht is dit met 45% 
hoger. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een courante voorraad en toekomstbestendig terrein.  
 
Ondernemers en eigenaren investeren meer en beter in hun huidige locatie en vastgoed als kennis, 
bewustzijn en houding meer is gericht op de toekomstwaarde en toekomstige functionaliteit van het 
bedrijfspand en de locatie. Samenwerking tussen overheid en private partijen is steeds actueler. Het is 
goed om samen het gewenste toekomstbeeld per (deel)gebied helder te maken. De gemeente is hier al 
actief mee bezig in het kader van de Omgevingsvisie voor Bedrijventerrein Mijdrecht. Een passend 
instrumentarium en arrangementen geven handvatten voor vervolg en actie. Enkele voorbeelden: 
• Intensief contact met ondernemers en eigenaren en hiermee werken aan bewustwording over hun 

vastgoed(waarde). Dit is vaak een eerste stap richting het uitlokken van investeringen.  
• Bestemmingsplannen moeten investeringsgericht zijn. Dit betekent niet dat overal alles moet kunnen, 

maar het is met name van belang om datgene waar de gemeente voor staat (bijvoorbeeld intensiever 
bouwen door bouwhoogte beter te benutten, behoud milieuruimte, et cetera) zo goed mogelijk te 
borgen in de een toekomstig (bestemmings-/omgevings)plan. 

• Ondernemers/eigenaren financieel prikkelen met behulp van subsidieregelingen/fondsen. Deze zijn 
beschikbaar vanuit de provincie (OMU), maar kunnen ook geïnitieerd worden door de gemeente. Denk 
bij gemeentelijke regelingen aan een gevelrenovatiefonds, duurzaamheidsfonds, of een publiek-privaat 
project om de biodiversiteit en uitstraling op een terrein te verhogen (zie box). Het gevelrenovatiefonds 
is al veelvuldig toegepast op bedrijventerreinen in Nederland. Het houdt in dat de gemeente co-
financiert wanneer ondernemers/eigenaren de gevel van hun pand opknappen of verduurzamen. 

Voor alle bedrijventerreinen in de gemeente geldt dat beheer en onderhoud in ieder geval op peil moet zijn 
om een voldoende vestigingsklimaat te borgen. Het is dus verstandig om een bedrijventerreinenstrategie 
op te stellen waarin het versterken van het vestigingsklimaat een plek krijgt.  
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TER INSPIRATIE: STIMULERINGSREGELING GEVELRENOVATIE / PROJECT BOEIEND BLOEIEND  

Gevelrenovatie: Eén van de maatregelen bij de revitalisering 
van bedrijventerrein Nieuwgraaf is een stimuleringsregeling 
voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van private kavels  
en gebouwen. Doel is het stimuleren van private investeringen 
op gedeelten van het bedrijventerrein Nieuwgraaf. Gemeente 
Duiven investeert in publieke ruimten waar sprake is van een  
slechte ruimtelijke uitstraling, vastgoed van matige kwaliteit is, 
of een hoge leegstand. De regeling is in 2011 opengesteld. In  
eerste instantie kwamen alleen bedrijven gevestigd binnen een  
afgebakend gebied op het terrein in aanmerking voor subsidie. 
In totaal hebben vijf bedrijven uit de eerste fase een plan  
ingediend om hun pand en kavel te verbeteren. Zij konden maximaal € 12.500 subsidie krijgen op 
voorwaarde dat zij 70% van het totale investeringsbedrag zelf inbrachten. De stimuleringsregeling 
gevelrenovatie is in 2012 opengesteld voor alle overige bedrijven op bedrijventerrein Nieuwgraaf. Ook zij 
hebben – tegen dezelfde condities – een verbeterplan kunnen indienen voor hun pand en kavel.  
 
Inmiddels is duidelijk dat de stimuleringsregeling voor gevels, in combinatie met de andere acties zoals 
verruiming van het vestigingsbeleid c.q. de gebruiksmogelijkheden op het terrein (bestemmingsplan), 
bijdragen aan een beter functionerend terrein. Zo is de leegstand tussen 2011 en 2017 gedaald van 8% 
naar slechts 2%.  
 
Boeiend Bloeiend: Bedrijventerrein Grote Polder heeft in korte  
tijd een metamorfose ondergaan. Het initiatief ‘Bloeiend  
Boeiend Bedrijventerrein’ in een samenwerking tussen de  
gemeente Zoeterwoude en de Vereniging BIZ Grote Polder,  
met als doel de biodiversiteit op het bedrijventerrein te  
vergroten. Doel: een klimaatbestendig terrein zonder afbreuk  
te doen aan ondernemerschap. In slechts een jaar tijd zijn op 
basis van een inrichtingsplan de randen en wegbermen van  
het bedrijventerrein en meerdere bedrijfskavels op een meer  
natuurlijke wijze ingericht. De gemeente pakte de entrees van het terrein aan. Het project is voltooid, maar 
het verder biodivers inrichten van het bedrijventerrein gaat op eigen initiatief gewoon door. Het project is 
mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, Leidse Ommelanden en Holland Rijnland.  

 
Eigenaar/gebruikers hebben behoefte aan duidelijkheid 
Naast het feit dat meer duidelijkheid over de toekomst van belang is voor het gemeentelijk beleid en 
keuzes, zijn ook eigenaar/gebruikers gebaat bij helderheid over de toekomst. Wanneer de toekomst van 
een locatie onduidelijk is, zal een ondernemer/eigenaar slechts beperkt bereid zijn tot investeringen. 
Ondernemers hebben namelijk onvoldoende zekerheid of de investering ook op langere termijn rendabel 
is. Pandeigenaren zijn sneller geneigd in hun pand en kavel te investeren wanneer ze uitzicht hebben op 
het (deels) terugverdienen van hun investeringen. Een duidelijk lange termijn perspectief helpt hierbij.  
 
De beschikbare ruimte op de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente is schaars, wat vraagt om een 
heldere strategie per bedrijventerrein of deelgebied. Zo kan herontwikkeling van bestaande bedrijfsruimte 
bijvoorbeeld leiden tot waardecreatie: kleinschalig tot middelgroot vastgoed geschikt voor onder meer 
lokaal midden- en kleinbedrijf en doorgroeiende zzp’er heeft over het algemeen een hogere commerciële 
waarde dan grootschalig vastgoed. Daarom is het interessant om bestaand (incourant) en vastgoed te 
(her)ontwikkelen naar kleinere bedrijfsruimte(n). Dit leidt tot doorstroming, nieuwe investeringen en 
waardecreatie. Maar, zo lang ook de mogelijkheid voor transformatie naar wonen in de lucht hangt, zal een 
eigenaar vanuit financieel oogpunt niet snel kiezen voor herontwikkeling. Dit vraagt dan ook om 
strategische keuzes en een heldere toekomstvisie op de bedrijventerreinen vanuit de overheid.  
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2.2 Zet in op nieuw uitgeefbaar terrein om in lokale ruimtebehoefte te voorzien 

Lokale bedrijven hebben behoefte aan uitbreidingsruimte 
Uit de marco-economisch prognose als de online marktpeiling onder ondernemers uit De Ronde Venen 
blijkt dat er behoefte is aan uitbreidingsruimte. Uit de enquêteresultaten destilleren we een ruimtevraag op 
korte termijn (5 jaar) van circa 5,5 hectare. Met name voor doorgroei en uitbreiding van bestaande 
bedrijven is weinig plek (autonome groei van de reguliere bedrijfsruimtegebruikers). Circa 35% van de 
respondenten geeft aan binnen vijf jaar aan uitbreidings- of verhuisplannen te hebben. Het gaat met name 
om ruimtevraag van bedrijven die reeds gevestigd zijn op een bedrijventerrein of een solitaire locatie in het 
buitengebied. De bedrijven zijn honkvast en blijven bij voorkeur in de huidige kern/gemeente gevestigd. 
 
Op basis van de macro-economische prognose komen we tot een uitbreidingsvraag van tussen circa 4 en 
18 hectare tot en met 2030. We adviseren om uit te gaan van het middenscenario (op basis van groei 
werkgelegenheid in De Ronde Venen in periode 2009-2018) van circa 10 hectare. Dit is ook in lijn met de 
gerealiseerde uitgifte in de afgelopen 10 jaar van circa 9,5 hectare.  
 
Transformatie van bedrijventerrein vraagt om vervanging van ruimte elders 
Aangezien de gemeente voornemens is om bedrijventerrein Spoorlaan te transformeren waarbij de 
bedrijfsfunctie komt te vervallen, rekenen we naast uitbreidingsvraag (autonome groei van bedrijven) ook 
met circa 3 hectare vervangingsvraag. Mocht in de toekomst meer (of minder) bedrijventerrein 
transformeren, dan heeft dit direct effect op de ruimtevraag. Bedrijven zullen bij voorkeur een plek willen 
vinden in de directe omgeving (huidige kern of de gemeente). Hetzelfde geldt voor toekomstige vraag door 
onttrekking (vervangingsvraag). De (vraag)prognose is beleidsarm en houdt geen rekening met het actief 
en strategisch verplaatsen van grote solitaire bedrijven, aanvullende schuifruimte om een grootschalige 
herstructurering te realiseren, of uitplaatsing van bedrijvigheid vanuit (kleine) bedrijfslocaties in kernen. 
 
Tegenover ruimtevraag (circa 13 hectare) staat een minimaal planaanbod (0,2 hectare) 
Tegenover de geraamde vraag (circa 13 hectare tot en met 2030) staat een hard uitgeefbaar aanbod van 
circa 0,2 hectare. Het gaat om particulier aanbod. Het planaanbod zal naar verwachting op korte termijn 
opdrogen. Daarmee ontstaat de komende jaren een tekort aan bedrijfsruimte.  
 
Leegstand van bedrijfsruimte in De Ronde Venen ligt onder het gewenste frictieniveau 
De leestand op de bedrijventerreinen in De Ronde Venen is met circa 2,5% minimaal. Er zijn wel verschillen 
per bedrijventerrein. Op Hollandse Kade is het aanbod bijvoorbeeld op een gezond niveau. De leegstand 
ligt op Bedrijventerrein Mijdrecht onder het gewenste frictieniveau van circa 5-6%. Een frictieniveau van 5-
6% is wenselijk en gezond voor een goed functionerende bedrijfsruimtemarkt. Zo is er enige schuifruimte, 
zodat bedrijven de mogelijkheid hebben te verplaatsen / te verhuizen naar een ander bedrijfspand. Daarbij 
lijkt sprake van een kwalitatieve mismatch. Het aanbod bestaat vooral uit (kleine) bedrijfspanden (< 500 m² 
vloeroppervlakte). Veel bedrijven zoeken juist een pand/kavel met voldoende opslag- en buitenruimte. Dit 
wordt niet aangeboden in de bestaande bedrijfsruimtemarkt. Er wordt nauwelijks courant bedrijfsvastgoed 
aangeboden in het middelgrote tot grote segment. 
 
Efficiënter ruimtegebruik is beperkt mogelijk (ruimtewinst maximaal 1,5 hectare) 
Binnen de bestaande voorraad is efficiënter ruimtegebruik beperkt mogelijk. Toch zien we wel bedrijven 
die een uitbreiding/intensivering op huidige locatie (op eigen kavel) als optie beschouwen. De floor space 
index (FSI) van Bedrijventerrein Mijdrecht is relatief laag. De FSI is de verhouding tussen het bebouwde 
vloeroppervlak en de oppervlakte van het terrein. Op dit bedrijventerrein is een aantal (zeer) grote ruimte-
extensieve bedrijven gevestigd, zoals S.C. Johnson en Van Schie. We vinden de FSI (45%) echter passend 
voor het profiel van het terrein met veel industriële bedrijvigheid en logistiek en groothandel. Hoewel we 
nog ruimte zien voor groei op het bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het verhogen van panden, wordt veel 
ruimte in het algemeen intensief gebruikt (gelijk aan vergelijkbare bedrijventerreinen). We schatten in dat 
de ruimtewinst maximaal 1,5 hectare is. Vooral door planologische ruimte in de hoogte beter te benutten, 
ofwel door het toegestane bebouwingspercentage te verhogen. Op Hollandse Kade wordt de ruimte reeds 
intensief gebruikt. Op de overige (kleine) terreinen is weinig tot geen winst te behalen, zo verwachten we.  
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Bedrijventerreinen De Ronde Venen vooral gericht op lokale (tot regionale) bedrijvigheid  
Gezien de ruimtebehoefte, de leegstand die onder/rond frictieniveau zit, het ruimtegebruik (passend bij het 
type gebruik) en de kwaliteit van de bedrijventerreinen vinden we het logisch dat de (geprognosticeerde) 
ruimtebehoefte van bedrijven wordt opgevangen op nieuw uitgeefbaar areaal bedrijventerrein. De markt 
voor bedrijventerreinen De Ronde Venen is vooral gericht op lokale (tot regionale) bedrijvigheid. Naar de 
toekomst toe zal de ruimtebehoefte voornamelijk afkomstig zijn van bedrijven die nu al in De Ronde Venen 
zijn gevestigd. We verwachten geen sterke overloop van (grootschalige) industriële bedrijven van buiten 
de gemeentegrenzen. Bovenregionale verplaatsing van bedrijven naar De Ronde Venen is een trendbreuk, 
maar incidenteel wel mogelijk. In dat geval moet er wel geschikt aanbod beschikbaar zijn.  
 
2.3 Voorzie vooral in grotere kavels (vanaf 0,5 hectare) – bij voorkeur op één locatie 

Ondernemers hebben behoefte aan zowel grote als kleinere kavels 
Als we de bedrijven met uitbreidings- of verhuisplannen analyseren, concluderen we dat ondernemers uit 
De Ronde Venen behoefte hebben aan zowel grote (vanaf circa 0,5 hectare) als kleinere kavels (meer dan 
80% van de respondenten heeft een gewenste kavelomvang tot circa 0,5 hectare). We verwachten vooral 
dat grootschalige bedrijven knel (komen te) zitten. Deze bedrijven zijn op dit moment vooral gevestigd op 
Bedrijventerreinen Mijdrecht of op een solitaire locatie in het buitengebied. Dit kan betekenen dat deze 
sociaal(economisch) waardevolle bedrijven genoodzaakt zijn over de gemeentegrens te gaan zoeken naar 
een vestigingslocatie. Wanneer (middel)grote bedrijven in hun ruimtevraag gefaciliteerd kunnen worden, 
komt er doorstroming op gang verwachten we. Kleinere bedrijven (in ruimtevraag), waaronder kleinschalig 
MKB maar ook zzp’ers, kunnen daardoor eenvoudiger een plek vinden binnen de bestaande voorraad. Dit 
zorgt voor herinvulling van bestaande bedrijfspanden, eventueel na herontwikkeling/herstructurering.   
 
Relatief veel bedrijven zijn op zoek naar locatie met voldoende buitenruimte 
Zoals gezegd verwachten we vooral uitbreidingsvraag vanuit al zittende (lokale tot regionale) bedrijvigheid. 
Het gros van de bedrijven heeft behoefte aan een kavel met daarop een pand met een representatieve 
uitstraling. Verder zijn betrekkelijk veel bedrijven op zoek naar een locatie met voldoende buitenruimte 
voor onder andere parkeren, opslag en logistiek (transport)1. Kortom, men heeft behoefte aan functioneel 
tot modern-gemengd bedrijventerrein geschikt voor bedrijven in milieucategorie 2 t/m 4. We verwachten 
dat de grootste ruimtevraag komt vanuit bedrijven in de bedrijfssegmenten logistiek en groothandel en 
industrie. Daarnaast hebben ook solitaire bedrijven, veelal gelieerd aan bedrijvigheid in de bouwsector, 
een ruimtebehoefte. Dit sluit aan bij het huidige profiel van de gemeente.  
 
Uitbreiding van Bedrijventerrein Mijdrecht ligt het meest voor de hand 
We adviseren om te kiezen voor een (gefaseerde) uitbreiding, bij voorkeur grenzend aan een bestaand 
bedrijventerrein. Een uitbreiding van Bedrijventerrein Mijdrecht ligt het meest voor de hand. Op dit terrein 
verwachten we de meeste dynamiek en is de leestand laag (2,4%). De ruimtevraag vanuit Abcoude en 
omgeving is op dit moment beperkt, zo blijkt uit de marktpeiling. Bedrijventerrein Mijdrecht heeft al een 
breed profiel, waardoor ook de doorstroming mogelijk is. Ondernemers ervaren dat de bereikbaarheid van 
de locatie onder druk staat, maar er zijn gesprekken met de provincie over het verleggen van de N201. 
Stem deze trajecten dus goed op elkaar af.  
 
Vraaggericht ontwikkelen met aandacht voor bestaand vastgoed 
We adviseren te kiezen voor een vraaggerichte ontwikkeling en om bij de uitgifte van kavels kaders te 
stellen. Bijvoorbeeld door na te denken over een zorgplicht voor het vastgoed wat een bedrijf achter laat, 
of kaders ten aanzien van ruimtegebruik en duurzaamheid. Hiermee wordt voorkomen dat er een te grote 
trek van bedrijven vanaf huidige bedrijventerreinen op gang komt, waardoor hier een ongezonde leegstand 
ontstaat. Kortom, houd liefde en aandacht voor (verduurzamen van) bestaand vastgoed. Er is zeker 
behoefte aan nieuwe uitbreidingsruimte, maar de bestaande voorraad mag niet vergeten worden. Dit 
betekent een transitie in het denken van ontwikkelaar en grondexploitatiemachine (van overheid en 

                                                        
1 De gewenste hoeveelheid buitenruimte wisselt sterk per bedrijf als gevolg van de bedrijfsactiviteit. In de online marktpeiling is dit 
niet gekwantificeerd. Er zijn wel vragen gesteld over de huidige en gewenste oppervlakte van bedrijfskavel en bedrijfspand.  
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projectontwikkelaars) naar het denken vanuit bestaande locaties en bestaand vastgoed, zoals een belegger 
dat doet. De huidige kwaliteit van bedrijventerreinen is niet per definitie een garantie voor een hoge 
economische waarde in de toekomst. Veranderingen in de wensen en eisen (vestigingsvoorkeuren) van 
bedrijven gaan snel, mede door ontwikkelingen als automatisering, robotisering, circulaire economie en 
energietransitie. Voorkomen moet worden dat er naar de toekomst een grote herstructureringsopgave 
ontstaat.  
 
Figuur 2: Transitie in denken van ontwikkelaar naar belegger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stec Groep (2019) 

Kortom, een nieuw uit te geven locatie moet maximaal aansluiten op een behoefte. Dit moet de inzet zijn 
bij het maken van programmeringsafspraken in de regio (en met de provincie). Daarmee wordt voorkomen 
dat onnodige verhuizingen plaatsvinden en de bestaande voorraad (snel) economisch verouderd. 

BEHOEFTE AAN MILIEURUIMTE EN WATERONTSLUITING BEPERKT 

Milieuruimte of de beschikbaarheid van transportmogelijkheden via water is slechts voor een klein aantal 
respondenten belangrijk blijkt uit de online marktpeiling. Voor enkele bedrijven is veel milieuruimte (in 
verband met zwaardere industriële activiteiten) belangrijk. Daarnaast blijkt dat voor vijf respondenten 
(circa 1,4 hectare) een watergebonden of verbonden locatie een must of pré voor de bedrijfsvoering. De 
behoefte om nat bedrijventerrein Amstelhoek (Blue Port) te ontwikkelen is daarmee niet aangetoond.  

 
2.4 Ontwikkel een langetermijnvisie op herontwikkelingslocaties 

Er liggen kansen voor herontwikkeling (herstructurering of transformatie) 
We zien kansen in gemeente De Ronde Venen voor herontwikkeling (herstructurering of transformatie) van 
bestaande bedrijventerrein. We hebben voor de verschillende bedrijventerreinen (en deelgebieden van 
Bedrijventerrein Mijdrecht) de herontwikkelingspotentie (indicatief) in beeld gebracht. We adviseren om 
een langetermijnvisie op te stellen voor individuele locaties. Een heldere toekomstvisie is belangrijk voor 
investeringszekerheid van bedrijven. Uiteindelijk zijn ondernemers en vastgoedeigenaren in de lead voor 
investeringen in pand en kavel, maar het is belangrijk dat de overheid toekomstperspectief biedt. Voor een 
derde van de respondenten met een verhuis- of uitbreidingswens is herontwikkelen/uitbreiden op de 
huidige locatie (kavel) een optie. Selectief kan een aanvalsplan op pandniveau of deelgebied slim zijn. 
Bijvoorbeeld wanneer het gaat om grootschalige leegstand of sterk verouderd vastgoed.  
 
Het gaat in onze ogen vooral om een doorkijk naar de toekomst: waar transformeren, waar upgraden, waar 
verkleuren en waar behouden? Welke koers vinden ondernemers passend voor de locatie? Blijft het terrein 
behouden voor de markt, wat is het toekomstperspectief voor ondernemers en met welke ingrepen is de 
levensduur te verlengen? Neem dit op in de bedrijventerreinenstrategie. 
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We adviseren een private aanpak te hanteren die gericht is op investeringen door ondernemers. Het is heel 
belangrijk dat de voorraad bedrijventerreinen kwalitatief in orde blijft. Een private aanpak (investerings- / 
toekomstvisie) leidt tot meer investeringen in uitstraling vastgoed, duurzaamheid en uiteindelijk meer 
banen en toekomstwaarde. Bij behoud van de werkfunctie is het belangrijk dat de basisvoorwaarden op 
orde zijn (infrastructuur en openbare ruimte). Vervolgens zijn vastgoedeigenaren (ondernemers) aan zet.  
 
De overheid (gemeente) kan investeringen in vastgoed (en duurzaamheid) wel stimuleren 
Als overheid kun je wel investeringen stimuleren. We constateren interesse in het thema duurzaamheid. 
Ongeveer 65% van de respondenten heeft al duurzaamheidsmaatregelen genomen. Op korte termijn 
(binnen nu en 3 jaar) willen veel ondernemers aan de slag met het opwekken van duurzame energie. Ter 
illustratie: ongeveer 25% van de respondenten wil in de komende jaren (gedeeltelijk) overstappen op 
duurzame energie in de vorm van zonnepanelen. Dit leidt tot nieuwe investeringen. Ondernemers zijn zelf 
primair verantwoordelijk voor deze investeringen. Als gemeente kan het wel belangrijk zijn om met kleine, 
gerichte bijdragen investeringen te stimuleren die anders niet van de grond zouden komen. Dit zit zeker 
niet alleen in (eventuele) subsidies, maar ook in een investeringsgerichte aanpak vanuit de gemeente en 
een faciliterende rol richting bedrijven. Bijvoorbeeld door leges voor bouwvergunningen bij 
duurzaamheidsinvesteringen te verlagen.  
 
Enige schuifruimte belangrijk om een (toekomstige) herontwikkeling te realiseren 
Herontwikkeling kan een goed alternatief zijn voor kleine tot middelgrote bedrijvigheid. Anderzijds kan het 
ook ruimte bieden aan andere functies, zoals wonen (transformatie waarbij de bedrijfsfunctie vervalt). In 
dat geval moeten er wel alternatieven zijn voor zittende bedrijven. Er moet voldoende geschikt aanbod zijn 
om hierin te voorzien, zodat bestaande ruimte kan worden herontwikkeld. Het kan dus zinvol zijn om met 
enige aanvullende schuifruimte te rekenen om een (toekomstige) herontwikkeling te realiseren, zonder dat 
het bedrijfsleven hier hinder van ondervindt. Hergebruik of herinrichten van vastgoed/kavel vraagt nou 
eenmaal tijd. Plekken waar de potentie voor herontwikkeling (herstructurering/transformatie) hoog is 
worden weergegeven in de bovenste twee kwadranten.  
 
Figuur 3: Maxtrix herontwikkelinspotentie versus leegstandsricio 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bron: Stec Groep, 2019 

Druk op bestaande bedrijventerreinen is groot 
In de bedrijfsruimtemarkt van De Ronde Venen is eerder sprake van een tekort dan een overschot. Er is 
nauwelijks aanbod in de bestaande voorraad. Behoud van bedrijventerreinareaal is belangrijk voor het op 
peil houden van de werkgelegenheid. Herontwikkeling van bestaande locaties kan hieraan bijdragen. 
Vooral nu de markt onder druk staat vanwege het ontbreken van (voldoende) uitgeefbare grond. In 
onderstaande tabel geven we een doorkijk van ontwikkelingsrichting per bedrijventerrein.  
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Figuur 4: Advies ontwikkelrichting per bedrijventerrein 

Bedrijventerrein 
(deelgebied) 

Ontwikkelrichting 

Baambrugge Noord • Behoud als bedrijventerrein. Locatie heeft wel verhoogd risico op leegstand, wanneer investeringen 
uitblijven. We verwachten dat het terrein een relatieve lage herontwikkelingspotentie heeft. 

• Recent is planologische ruimte geboden voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw. 
Dergelijke investeringen in kavel/pand kunnen levensduur van het locatie verlengen. 

Bedrijventerrein 
Mijdrecht (midden en 
oostelijk deel) 

• Behoud als bedrijventerrein. Locatie heeft een gemiddeld tot laag risico op leegstand. Deelgebieden 
Werkeiland en Industrieweg Noord zijn dan ook minder geschikt voor herontwikkeling.  

• Gevestigde bedrijven hebben vanwege bedrijfsactiviteiten buitenruimte nodig voor onder andere 
opslag, parkeren en logistiek (transport). De intensiveringsmogelijkheden zijn beperkt. 

• Mogelijk een gedeeltelijke opvang van de ruimtevraag door de planologische ruimte in het 
bestemmingsplan beter te benutten. Denk aan een extra bouwlaag (indien bouwconstructies en/of 
parkeernormen dit toestaan). Op de meeste plekken geldt een maximale bouwhoogte van 15 meter.   

Bedrijventerrein 
Mijdrecht (westelijk 
en zuidelijk deel) 

• Behoud als bedrijventerrein. Locatie heeft zowel verhoogd risico op leegstand als een hogere 
herontwikkelingspotentie. Gemeente moet actief in gesprek met gevestigde eigenaren om te bepalen 
met welke ingrepen de locatie een nieuwe kwaliteitsimpuls kan krijgen. De gemeente is hier al deels 
mee bezig in het kader van de Omgevingsvisie voor Bedrijventerrein Mijdrecht. Voldoende draagvlak 
is belangrijk. Uit de marktpeiling blijkt dat bedrijven bereid zijn om te investeren in de uitstraling en 
functionaliteit van bedrijfspanden. Dit is een belangrijke randvoorwaarde.  

• Het stimuleren van herontwikkeling van incourant bestaand vastgoed naar nieuwe (kleinschalige) 
bedrijfsruimte biedt daarbij grote kansen voor de opwaardering van het gebied. Zorgvuldig gebruik 
van de ruimte (duurzaam, intensief ruimtegebruik) is belangrijk. Daardoor kan het gebied een deel van 
de ruimtevraag opvangen. Vernieuwing van het vastgoed door herontwikkeling (herverkaveling) zorgt 
voor behoud van economie en een tweede leven voor dit deel van het bedrijventerrein. Hierdoor kan 
de beschikbare ruimte ook efficiënter gebruikt worden, verwachten we.  

• Deel opvang van de ruimtevraag is mogelijk door de planologische ruimte in het bestemmingsplan 
beter te benutten. Bijvoorbeeld door de ruimte in de hoogte beter te benutten. Voor het stimuleren van 
vernieuwbouw biedt het bestemmingsplan voldoende ruimte. De gemeente kan er voor kiezen ook het 
maximaal toegestane bebouwingspercentage te verhogen. Bijvoorbeeld naar 80%. 

Bovenkamp • Behoud als bedrijventerrein. Locatie heeft zowel verhoogd risico op leegstand als een hogere 
herontwikkelingspotentie. Bovenkamp heeft een gunstige ligging in Abcoude (nabij station) voor 
zowel bedrijvigheid als wonen. Het is belangrijk dat de gemeente in gesprek is met de gevestigde 
eigenaren om te bepalen met welke ingrepen de locatie een nieuwe kwaliteitsimpuls kan krijgen.  

• De druk op bedrijventerreinen neemt de komende jaren verder toe. We adviseren daarom om ruimte 
te behouden voor bedrijfsruimtegebruikers. Functiemenging kan leiden tot een afwaardering van een 
locatie als bedrijventerrein. Van belang is om voldoende ruimte voor bedrijfsruimtegebruikers te 
behouden. Transformatie legt ongewenste druk op het functioneren van bedrijfsruimtegebruikers 
verwachten we. Bij transformatie (naar wonen) is het vanuit sociaal-economisch perspectief in ieder 
geval belangrijk om een alternatief te kunnen bieden aan (kern)gebonden lokale bedrijvigheid. 

Hollandse Kade • Locatie behouden. Bedrijventerrein met courant vastgoed en een beperkt risico op toekomstige 
leegstand. Tegelijkertijd een hoge herontwikkelingspotentie, vanwege ligging en omgevingskwaliteit. 
Herontwikkeling leiden tot kapitaalsvernietiging. Een lange termijnvisie op de locatie biedt de nodige 
duidelijkheid aan ondernemers. Dit stimuleert private investeringen in het gebied. 

Spoorlaan • Locatie transformeren. Bedrijventerrein heeft zowel verhoogd risico op leegstand als een hogere 
herontwikkelingspotentie. Geen ideale plek voor bedrijvigheid (ontsluiting verkeer is matig en de 
locatie bevindt zich op korte afstand van woonfuncties). Er geldt een verhoogd risico op leegstand 
wanneer de eindgebruiker vertrekt. De gemeente is bereid mee te werken tot transformatie wanneer 
dit bijdraagt aan de kwaliteit van de kern. Voorwaarde is het opstellen van een kernrandzonevisie. Het 
is van belang dat er een alternatief wordt geboden voor gevestigde bedrijven. Zonder alternatief 
zullen zij niet geneigd zijn te vertrekken. Dit vertraagt de transformatie. 

• Start uitvoering transformatie gebied hangt mede samen met verplaatsing aannemingsmaatschappij 
Vobi. Dit bedrijf is voornemens te verplaatsen naar Bedrijventerrein Mijdrecht.  
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Voorbancken • Locatie behouden. Gemengd bedrijventerrein met ook bedrijfswoningen. Uit analyse komt naar voren 
dat de locatie een beperkt tot gemiddeld risico heeft op toekomstige leegstand. Tegelijkertijd een 
hoge herontwikkelingspotentie, vanwege ligging en omgevingskwaliteit.  

• Herontwikkeling zal echter leiden tot kapitaalsvernietiging. Bij transformatie (naar wonen) is het 
vanuit sociaal-economisch perspectief in ieder geval belangrijk om een alternatief te kunnen bieden 
aan (kern)gebonden lokale bedrijvigheid. Verdere functiemenging kan leiden tot een afwaardering 
van de locatie als bedrijventerrein. Een lange termijnvisie biedt duidelijkheid aan ondernemers.  

 
2.5 Zorg voor goede monitoring en houd thermometer in lokaal bedrijfsleven 

Locaties zijn goed voor circa 36% van totale werkgelegenheid in De Rond Venen 
De locaties zijn samen goed voor circa 36% van de totale werkgelegenheid in de gemeente en daarmee van 
cruciaal belang voor het economisch functioneren van de gemeente. Denk alleen al aan de enorme spin-off 
door bestedingen. Werk daarom aan (voldoende) aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor het lokale 
bedrijfsleven. Het is relevant om de ruimtebehoefte periodiek (in nauw overleg met het bedrijfsleven) te 
monitoren. Ook is het belangrijk om in de monitoring zicht te hebben op de aard en omvang van leegstand 
op bedrijventerreinen: courant/niet-courant, het economisch presteren van de terreinen (denk in termen 
van werkgelegenheid, aantal vestigingen, dynamiek, waardeontwikkeling, investeringen, leegstand) en 
waar herontwikkelingsplekken (herstructurering of transformatie) zijn of ontstaan. Monitoring is een 
belangrijk sturingsinstrument.  
 
Ken de belangrijkste ondernemers en werk samen met marktpartijen  
De vraag naar bedrijventerrein kan in de praktijk ook hoger (of lager) uitpakken. Niet alle dynamiek is op 
voorhand te voorspellen. De markt is grillig en beweegt zich met golven door de tijd heen. Juist daarom is 
het  belangrijk om een vinger aan de pols te houden door goed in gesprek te blijven met bedrijven op 
bedrijventerreinen, maar ook met (vastgoed)marktpartijen. Welke partijen hebben bijvoorbeeld interesse in 
(her)ontwikkelen van kleinschalige tot middelgrote bedrijfsruimte? En tegen welke mogelijke blokkades 
lopen zij? Ook samenwerking met marktpartijen is van belang omdat zij beschikken over marktkennis. De 
gemeente De Ronde Venen zet immers zelf geen gebouwen neer. Dat doen marktpartijen. Door 
(sleutel)ondernemers en vastgoedpartijen tijdig te betrekken boort de gemeente veel kennis aan en creëert 
meer draagvlak voor keuzes in gemeentelijk beleid. Maak dus ook vooral samen met de markt een 
gebiedsvisie (voor deelgebieden) van locaties. 
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Bijlage A: Profiel van 
bedrijventerreinen 
Zes terreinen met totale omvang van ruim 160 hectare netto 

Functionele en modern gemengde terreinen voor MKB-bedrijvigheid, maar ook enkele grote spelers 
De gemeente De Ronde Venen beschikt over zes formele bedrijventerreinen. Het gaat om twee terreinen in 
Abcoude (Hollandse Kade en Bovenkamp), één in Baambrugge (Baambrugge Noord), twee in Vinkeveen 
(Spoorlaan en Voorbancken) en één in Mijdrecht (Bedrijventerrein Mijdrecht). De terreinen huisvesten een 
belangrijk deel van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grote, (inter)-nationale spelers. 
 
Figuur 5: Bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stec Groep, 2019 
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Bouw, handel en reparatie Industrie Logistiek & groothandel
ICT, zakelijke en overige dienstverlening Consumentendiensten

De bedrijventerreinen zijn van grote economische waarde 

Grote sociaal-economische waarde van bedrijventerreinen voor (lokale) economie 
De bedrijventerreinen vertegenwoordigen een grote sociaal- en maatschappelijke economische waarde 
voor de gemeente en de regio. De zes terreinen bieden samen werk aan circa 6.500 mensen, verdeeld over 
630 bedrijven in diverse sectoren (Bron: PAR, 2019; peildatum gegevens 2018). De bedrijventerreinen zijn 
samen goed voor circa 36% van de totale arbeidsplaatsen binnen gemeente De Ronde Venen. Dit is iets 
hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk ligt het aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen in een 
gemeente gemiddeld tussen de 30-35%. Bedrijventerrein Mijdrecht is veruit het grootste terrein in de 
gemeente. Dit terrein voorziet met 5.800 banen in bijna 90% van de totale werkgelegenheid op 
bedrijventerreinen in De Ronde Venen.  
 
 Tabel 1: Facts bedrijventerreinen gemeente De Ronde Venen 

 
Bedrijven op bedrijventerreinen zorgen ook voor veel spin-off; naar schatting circa 2.600 banen 
Het bedrijfsleven zorgt voor veel investeringen en werkgelegenheid elders, waarvan een groot deel lokaal 
of in de directe regio. Denk daarbij aan dienstverleners die vanuit kantoorgebouwen of thuis werken, een 
cateraar die een lunch verzorgt of schoonmaakservices. De bedrijventerreinen genereren naast de directe 
banen ook indirecte werkgelegenheid, zoals banen bij toeleveranciers, maar ook arbeidsplaatsen in diverse 
dienstverlenende sectoren, zoals schoonmaak, administratie, onderhoud en beheer of horeca. We 
becijferen dat het gaat om nog eens circa 2.600 banen. 
 
Om het ‘ecosysteem’ aan bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen nader in beeld te brengen, 
hebben we de werkgelegenheid (en bedrijfsvestigingen) op de bedrijventerreinen geanalyseerd en 
onderverdeeld in een aantal segmenten. Deze segmenten zijn ingedeeld op basis van bedrijfsactiviteit 
(sector). De verdeling wordt weergegeven in onderstaand figuur. Het profiel verschilt overigens per 
bedrijventerrein. Zie locatieprofielen in de N-EER analyse. 
 
Figuur 6: Verdeling werkgelegenheid bedrijventerreinen gemeente De Ronde Venen (2018) 

Bron: PAR (2019); Bewerking Stec Groep, 2019. 

  

 

• Werkgelegenheid 
± 6.500 arbeidsplaatsen 

• Indirecte banen door spin-off 
± 2.600 arbeidsplaatsen 

 

• Uitgegeven areaal 
160,6 hectare 

• Nog uitgeefbaar areaal 
0,2 hectare  

 

• Arbeidsintensiviteit 
± 40 banen per hectare 

• Leegstand 
Onder/rond frictieniveau 
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Traditionele bedrijventerreinsegmenten goed voor bijna driekwart van totale werkgelegenheid 
De traditionele bedrijventerreinsectoren, onderverdeeld in ‘bouw, handel en reparatie’ (17%), ‘industrie’ 
(23%) en ‘logistiek & groothandel’ (34%) in gemeente De Ronde Venen zijn samen goed voor bijna 
driekwart van de totale werkgelegenheid op de bedrijventerreinen. Ook in het aantal vestigingen zijn deze 
traditionele sectoren sterk vertegenwoordigd, maar met 56% wel minder dominant. Dit betekent dat 44% 
van de bedrijfsvestigingen op bedrijventerreinen actief is in de dienstverlening, zowel ICT, zakelijke en 
overige dienstverlening (33% met ruim 205 vestigingen) als consumentendiensten (12% met circa 75 
vestingen). Kijken we naar het aantal vestigingen dan is het segment ICT, zakelijke en overige 
dienstverlening zelfs de grootste sector op de bedrijventerreinen. 
 
Logistiek & groothandel is het grootste segment op bedrijventerreinen De Ronde Venen 
Uit de indeling valt op te maken dat de logistieke & groothandel het grootste segment is op de 
bedrijventerreinen in de gemeente met ruim 2.200 banen. Een beperkt aantal bedrijven als Bayer (circa 360 
banen), Breewel Transport (circa 210 banen), Handelsonderneming Gebr. Van Walraven (circa 180 banen), 
Brouwer Transport & Logistiek (circa 120 banen) en het DC van Hudson’s Bay (circa 200 banen) hebben 
hierbinnen een relatief groot aandeel. Deze bedrijven zijn allen gehuisvest op Bedrijventerrein Mijdrecht. 
Deze vijf bedrijven zorgen samen voor circa 60% van de werkgelegenheid in het segment. 
 
Industrie met name gedragen door S.C. Johnson, Multifill en Smit & Dorlas B.V. 
Ook de industriesector sterk aanwezig in de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen. Ongeveer 23% van 
de totale werkgelegenheid op bedrijventerreinen in de gemeente behoort tot de sector industrie. Het gaat 
in totaal om circa 1.400 banen. Bedrijven als S.C. Johnson Europlant, Multifill, Alrec In-Store, Smit & Dorlas 
Koffiebranders, De Walraven Group en Alpla Nederland voorzien in de meeste werkgelegenheid binnen de 
industriesector. Vooral S.C. Johnson Europlant, productie van zeep, was- poets- en reinigingsmiddelen en 
bijvoorbeeld Alpla –producent van kunststof verpakkingsmiddelen, onder andere als toeleverancier voor 
S.C. Johnson – zorgen voor veel werkgelegenheid. Het aantal banen per vestiging in de industrie ligt het 
hoogste van alle bedrijfssegmenten in De Ronde Venen (gemiddeld ruim 20 banen per bedrijfsvestiging). 
Ter vergelijking: gemiddeld heeft een bedrijf in De Ronde Venen circa 10 werknemers.   
 
Fundament segment bouw, handel en reparatie bestaat uit lokaal midden- en kleinbedrijf 
Hoewel slechts17% van de werkgelegenheid verbonden is aan segment bouw, handel en reparatie zien we 
wel veel bedrijfsvestigingen (circa 140 ondernemingen). Het gaat veelal om kleinschalige bedrijven met 
een sterke lokale binding, vanwege onder andere herkomst werknemers, locatie leveranciers en de 
primaire afzetmarkt. Ongeveer 70% van de bedrijven heeft vijf of minder medewerkers in dienst. De 
bedrijven zijn relatief klein wat betreft banenaantallen. Met name veel garages en auto(schade)bedrijven 
vallen onder deze categorie. Grotere bedrijven in termen van werkgelegenheid zijn actief in de bouw of 
GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw), zoals Nederlandse Frees Maatschappij en Van Schie (beiden 
meer dan 100 banen) en Bébouw Midreth (circa 50 banen). Genoemde bedrijven zijn allen gevestigd op 
Bedrijventerrein Mijdrecht. 
 
In De Ronde Venen relatief groot aandeel bedrijven actief in dienstensector 
In De Ronde Venen is een relatief groot aandeel bedrijven actief in de dienstensector. De sector telt zo’n  
205 vestigingen (een derde van het totaal aantal vestigingen). De ICT, zakelijke dienstverlening, financiële 
dienstverlening, informatie en communicatie en overige dienstverlening hebben een aandeel van ruim 
21% van de totale werkgelegenheid op de bedrijventerreinen.  
 
Doorgaans zijn dienstverlenende sectoren minder sterk vertegenwoordigd op bedrijventerreinen. 
Dienstverlenende bedrijven maken over het algemeen meer gebruik van kantoorachtige werklocaties. Het 
segment is in De Ronde Venen echter sterk vertegenwoordigd (ruim 1.200 banen). Het gaat hierbij vooral 
om kleinere midden- en kleinbedrijven (MKB). De wat grotere ondernemingen zijn AB Vecht en Amstel, 
Advisor ICT Solutions of Muller Visual. 
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Non-profit en gezondheid

Economisch ecosysteem bestaat ook uit informele werklocaties 

Naast bedrijventerreinen zijn in gemeente De Ronde Venen ook informele werklocaties. Dit zijn locaties 
buiten de formele, in IBIS geregistreerde, bedrijventerreinen. Denk hierbij onder andere aan grootschalige 
kantoren2 (buiten bedrijventerreinen), centrumgebied, solitaire bedrijfslocaties (in het buitengebied) of 
werken aan huis. Voor een volwaardig functionerend economisch ecosysteem is een diversiteit aan 
locaties nodig. Lang niet iedere zzp-er of start-up kan of wil in de eerste fase van zijn ontwikkeling een 
bedrijfspand of kantoor bekostigen, maar start op een functionele locatie of aan huis. 
 
Informele werklocaties op verschillende plekken 
Met betrekking tot informele werklocaties beschouwen we alleen de solitaire (bedrijfslocaties) en werken 
aan huis. Het gaat bij de informele werklocaties in de regel om eenmanszaken of van oudsher gevestigde 
bedrijven, zowel bedrijfsmatig (autobedrijf, kapsalon, meubelmaker) als kantoormatig (zzp-adviseur in 
financiële dienstverlening, architect, webwinkel). Deels zijn dit ondernemingen die in ruimte niet groter 
(willen of kunnen) groeien, en deels gaat het om ondernemingen die op termijn haar toevlucht zoekt op 
een bedrijventerrein, een kantoorlocatie of bedrijfsverzamelgebouw.  
 
Aandeel werkgelegenheid op informele locaties bedraagt indicatief 35-40% van totale 
werkgelegenheid 
Het is niet mogelijk om het exacte aandeel van de werkgelegenheid op solitaire en overige bedrijfslocaties 
te achterhalen. Deze wordt niet als zodanig geregistreerd. In totaal zijn er circa 11.330 banen niet op een 
formele werklocatie (bedrijventerrein) gevestigd. Wanneer we de sectoren landbouw, detailhandel niet in 
auto’s, horeca, overheid, verpleeghuizen en onderwijs, kunst en cultuur uitfilteren kunnen we een grove 
inschatting maken van de werkgelegenheid op de informele werklocaties (te weten solitaire bedrijfslocaties 
en werken aan huis). Bovenstaande analyse leidt tot ongeveer 6.880 banen en circa 3.335 vestigingen. Dit 
betekent dat ongeveer 35 tot 40% van de banen in De Ronde Venen op solitaire en overige bedrijfslocaties 
is gehuisvest. Dit is gemiddeld wat hoger dan andere gemeenten die bijvoorbeeld beschikken over een 
grote kantoorlocatie of grotere werkgevers in bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg.  
 
We zien vooral veel banen in dienstverlening (opgeteld circa 36%) en non-profit en gezondheid (32%) op 
informele locaties, zie onderstaand figuur. We concluderen dat binnen de non-profit en gezondheidszorg is 
vooral de gezondheids- en welzijnszorg sterk vertegenwoordigd (ruim 1.460 banen). In dienstverlening is 
advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening belangrijk (ruim 1.220 banen). 
Ook de bouw en handel zijn met meer dan 900 banen belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid.  
 
Figuur 7: Sectorverdeling werkgelegenheid op informele werklocaties De Ronde Venen (2018) 

Bron: PAR (2019); Bewerking Stec Groep, 2019. 

Zelfstandigen belangrijk voor De Ronde Venen; doelgroep veelal gevestigd op informele werklocaties 
Het gros van de doelgroep gevestigd op een informele werklocatie bestaat uit zelfstandigen/zzp-ers. Er zijn 
in totaal 2.785 vestigingen op informele werklocaties met één werkzame persoon. Dit is ruim 83% van alle 

                                                        
2 Voorbeelden (met pand > 500 m² bvo): Dorpsstraat 1, Mijdrecht; Stationsstraat 18 Mijdrecht, Rondweg 1, Mijdrecht, Dr. J. van der 
Haarlaan 9, Mijdrecht, Raadhuisstraat 1, Wilnis; Van Dijklaan 22, Amstelhoek; Amsterdamsestraatweg 26-28, Abcoude.  



 
19.074 
Inzicht in de ruimtebehoefte van bedrijven in De Ronde Venen 18  

vestigingen op een informele werklocatie (solitaire bedrijfslocaties en werken aan huis). Het gaat om 
locaties al dan niet met bedrijfsbestemming.  
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Bijlage B: Vraag naar 
bedrijventerreinen 

In dit hoofdstuk brengen we het vraag naar bedrijventerreinen in gemeente De Ronde Venen in beeld. 
Deze analyse voeren we in vier stappen uit: 
1. Top-down: modelmatige (macro-economische) prognose voor gemeente De Ronde Venen. 
2. Inzicht in vervangingsvraag (transformatieplannen en/of incourant aanbod) en eventuele overloop. 
3. Bottom-up; inschatting van de ruimtevraag o.b.v. een online marktpeiling onder ondernemers. 
4. Kwalitatieve kenmerken van de vraag (verzorgingsgebied, doelgroep, omvang, kenmerken, etc.). 

 
Modelmatige prognose 

We gebruiken twee methoden om de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen in gemeente De Ronde 
Venen top-down te berekenen: (1) een modelmatige macro-economische benadering van de ruimtevraag 
op basis van de BLM-systematiek en (2) extrapolatie van de historische uitgifte. De geraamde ruimtevraag 
drukken we telkens uit in de totale ruimtevraag naar bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen. 
 
De extra ruimte die nodig is in de toekomst wordt ook wel de uitbreidingsvraag genoemd. Daarnaast kan er 
een aanvullende ruimtevraag ontstaan als gevolg van transformatie (het onttrekken van een deel van de 
huidige bedrijventerreinenvoorraad) en/of incourant aanbod (kwalitatieve mismatch). Extra ruimtevraag 
door transformatie en/of incourant aanbod (vervangingsvraag) en mogelijke ruimtevraag (overloop) die 
vanuit de Metropoolregio Amsterdam naar een locatie elders zoekt beschrijven we in stap 2. Genoemde 
componenten samen tellen op tot de totale ruimtevraag die we prognosticeren voor De Ronde Venen. 
 
1. Ruimtevraag op basis van BLM-methode 
De modelmatige prognose voor bedrijventerreinen berekent de toename van het netto ruimtebeslag van 
bedrijventerreinen. Hoeveel extra bedrijventerrein (in netto hectares) is er nodig ten opzichte van de 
huidige voorraad aan bedrijventerreinen? Startpunt in ons prognosemodel is de BLM-systematiek.  
 
Figuur 8: Basismodel prognose ruimtevraag bedrijventerreinen De Ronde Venen  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bron: Stec Groep, 2019 
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De ruimtevraag berekenen we met een afgeleide methode van de oorspronkelijke Bedrijfslocatiemonitor 
(opgesteld door CPB/PBL in 2001). De basis voor deze terreinquotiëntenmethodiek is dat werkgelegenheid 
(en het ruimtegebruik per werknemer) een graadmeter is voor de ruimtevraag van bedrijven.  
 
De methode kent drie parameters: 
A. werkgelegenheid: met hoeveel banen neemt de werkgelegenheid toe? 
B. locatievoorkeur: welk deel (%) daarvan komt op een bedrijventerreinen terecht? 
C. terreinquotiënt: hoeveel ruimte (in m² kavel) heeft elke baan op een bedrijventerrein nodig? 
 
We maken de prognose op totaalniveau (onderverdeeld naar bedrijfssegmenten) voor De Ronde Venen. 
Dat betekent dat we naar de totale werkgelegenheidsontwikkeling kijken, de algehele locatievoorkeur van 
bedrijven en het algehele ruimtegebruik van werkzame personen op bedrijventerreinen. We berekenen de 
uitbreidingsvraag tot en met 2030. 

ONZEKERHEDEN BIJ PROGNOSE OP GEMEENTENIVEAU 

Prognoses op gemeenteniveau gaan met meer onzekerheden gepaard. Vandaar dat we de cijfers hebben 
gecontroleerd met data en ontwikkelingen op regioniveau. Op het schaalniveau van een regio zijn data en 
ontwikkelingen robuust genoeg om een gedegen prognose van de ruimtevraag te maken. Hoe lager het 
schaalniveau, hoe gevoeliger cijfers en ontwikkelingen zijn voor incidenten en uitschieters. De methodiek 
die we hanteren voor De Ronde Venen komt overeen met de provinciale behoefteraming3. Dit voorkomt 
dat er lucht zit tussen beide ramingen. Naast uitgangspunten voor de raming van de provincie Utrecht 
gebruiken we lokale uitgangspunten voor een vraagraming op maat voor De Ronde Venen.  

 
A. Werkgelegenheid 
Aan de basis voor de vraagraming liggen toekomstscenario’s voor de werkgelegenheid. We maken gebruik 
van de WLO-scenario’s van het PBL en CPB uit 2015. 
 

WLO-SCENARIO’S 

De WLO-scenario’s (2015) van het PBL en het CPB omvatten de toekomstscenario’s voor Nederland en 
zijn opgesteld als basis voor nieuw beleid en beleidsvoorstellen. De macro-economische scenario’s van 
het CPB vormen de generieke basis voor de regionale toekomstscenario’s. Voor de beide hoofdscenario’s 
in de WLO – hoog en laag – worden in het ‘Cahier macro-economie’ de basisaannames en onzekerheden 
uiteengezet. Het zijn twee uiterste scenario’s voor de ontwikkeling van Nederland, waarbij technologische 
ontwikkeling en mondiale handel de grootste onzekerheden zijn voor de groei van de productiviteit en 
toegevoegde waarde. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de scenario’s verwijzen we naar het 
basisrapport ‘Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s’4. CBS/PBL geven een duiding van 
deze twee scenario’s: 
 
“De twee referentiescenario’s zijn bedoeld om een kwantitatief beeld te schetsen van sociaaleconomische 
ontwikkelingen in Nederland tot 2050 met de bijbehorende verhaallijnen. Het verschil tussen het scenario 
hoog en laag geeft een relevante en onderscheidende bandbreedte voor de ontwikkelingen in de 
toekomst. In de WLO is er niet voor gekozen om de randen van het speelveld op te zoeken, maar om in 
alle modules te werken met referentiescenario’s met een gematigde bandbreedte. Het is dus denkbaar dat 
de feitelijke ontwikkelingen zich buiten deze bandbreedte zullen bewegen, maar een ontwikkeling binnen 
de bandbreedte ligt meer voor de hand. […]. Hierdoor wordt voorkomen dat de referentiescenario’s 
extreem uiteen gaan lopen.” 

                                                        
3 De behoefteraming bedrijventerreinen provincie Utrecht wordt op dit moment opgesteld door Stec Groep. Eerste conceptresultaten 
zijn eind juni 2019 beschikbaar. Op dat moment maken we een vertaling van de regionale bedrijventerreinenprognose naar de situatie 
in gemeente De Ronde Venen. We bepalen het aandeel van de gemeente De Ronde Venen in de regionale uitbreidingsvraag.  
4 Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s – CPB & PBL (2015) 
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We gebruiken de meest actuele werkgelegenheidscijfers van gemeente De Ronde Venen als uitgangspunt. 
Vervolgens rekenen we de werkgelegenheid door op basis van de jaarlijkse groeipercentages van de twee 
WLO-scenario’s (WLO-laag en WLO-hoog). De WLO-scenario’s geven twee referentiejaren: 2030 en 2050. 
De jaarlijkse groeipercentages in de scenario’s voor COROP-regio Utrecht liggen tot en met 2030 in een 
bandbreedte van +0,03% tot +0,74%, en tot en met 2050 van -0,11% en +0,42%.  
 
Wanneer we deze percentages doorrekenen voor De Ronde Venen betekent dit dat de werkgelegenheid in 
de gemeente met minimaal 0,4% en maximaal 9,3% groeit in de periode 2019 t/m 2030. Gezien de 
historische ontwikkeling van de werkgelegenheid in De Ronde Venen, in combinatie met de prognose van 
de beroepsbevolking (afname van 9% in periode 2017 t/m 2030), lijkt het WLO-hoog scenario geen recht te 
doen aan de situatie in de gemeente en daarmee niet realistisch als toekomstscenario voor de ruimtevraag. 
In onderstaand figuur hebben we daarom een extra scenario toegevoegd op basis van het groeipercentage 
in de afgelopen tien jaar. 
 
Figuur 9: Historische ontwikkeling werkgelegenheid en prognose t/m 2030 o.b.v. WLO 

Bron: PAR, 2019 & CPB/PBL, 2015; Bewerking: Stec Groep, 2019. 

B. Locatietypevoorkeur 
Het aandeel van de werkgelegenheid dat op bedrijventerreinen is gevestigd, vertoont in De Ronde Venen 
een licht dalende tendens. Het aandeel is in de afgelopen tien jaar gedaald van 37,4% in 2009 naar 36,5% in 
2018. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal banen op bedrijventerreinen minder hard groeit dan 
daarbuiten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar de invloed op de prognose is gering. 
 
Tabel 2: Ontwikkeling aantal banen op bedrijventerreinen en totaal aantal banen De Ronde Venen 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Aantal banen op 
bedrijventerreinen 

6.460 6.290 6.300 6.410 6.050 6.120 5.950 5.930 6.080 6.520 

Totaal aantal banen 17.260 16.880 17.160 17.010 16.670 16.600 16.500 16.650 17.010 17.870 
Locatietypevoorkeur 37,4% 37,2% 36,7% 37,7% 36,3% 36,8% 36,0% 35,6% 35,7% 36,5% 

Bron: PAR, 2019; Bewerking: Stec Groep, 2019. 

Voor de prognose gaan we ervan uit dat de locatievoorkeur richting 2030 stabiliseert. Immers, 
bedrijventerreinen zijn het belangrijkste type werklocatie in De Ronde Venen en daarmee de aangewezen 
plek voor groei van bedrijvigheid. Daarbuiten is groei minder vanzelfsprekend vanwege bijvoorbeeld 
ruimtelijke beperkingen. 
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C. Terreinquotiënt 
De terreinquotiënt, het gemiddelde ruimtegebruik in vierkante meter kavel per werkzaam persoon, is over 
de afgelopen tien jaar redelijk stabiel gebleven. Er zijn schommelingen zichtbaar in het gemiddelde 
ruimtegebruik (mogelijk wegens administratieve wijzigingen van bedrijventerreinen), maar over een 
periode van tien jaar zien we een vrij stabiele ontwikkeling van de terreinquotiënt van +1%. 
 
Tabel 3: Ontwikkeling terreinquotiënt De Ronden Venen 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Netto uitgegeven 
voorraad (ha) 

153 192 193 155 155 157 157 157 157 157 

Aantal arbeidsplaatsen 
op bedrijventerreinen 

6.460 6.290 6.300 6.410 6.050 6.120 5.950 5.930 6.080 6.520 

Terreinquotiënt 237 305 306 241 256 256 264 264 258 241 

Bron: PAR, 2019 & IBIS; Bewerking: Stec Groep, 2019. 

We berekenen de ontwikkeling van de terreinquotiënt richting 2030 op basis van de historische 
ontwikkeling in de afgelopen tien jaar. De terreinquotiënt voor De Ronde Venen komt daarmee uit op 245 
m² per werknemer in 2030. Dat betekent een toename van circa 2,2% in de periode 2019-2030. 
 
Berekende ruimtevraag 
We rekenen bovenstaande parameters door voor de periode 2019 t/m 2030, en komen daarmee op een 
uitbreidingsvraag in gemeente De Ronde Venen van 4 hectare in het WLO-laag scenario en 18 hectare in 
het WLO-hoog scenario. Op basis van het groeipercentage van 2009-2018 komt de uitbreidingsvraag op 10 
hectare uit.  
 
Tabel 4: Verwacht ruimtegebruik bedrijventerreinen De Ronde Venen 

Jaar Werkgelegenheid Locatietype-
voorkeur 

Terrein- 
quotiënt 

Ruimtegebruik in hectare 

 WLO-
laag 

WLO-
hoog 

Groeipercentage 
2009-2018 

  WLO-
laag 

WLO-
hoog 

Groeipercentage 
2009-2018 

2019 17.880 18.010 17.940 36,5% 241 157 158 158 
2030 17.960 19.680 18.790 36,5% 245 161 176 168 
Ruimtebehoefte (uitbreidingsvraag) 4 18 10 

 
2. Doortrekken historische uitgifte 
In deze methode kijken we naar de historische uitgifte van bedrijventerreinen in de gemeente. Kijken we 
naar het langjarige gemiddelde (afgelopen 15 jaar), dan zien we in De Ronde Venen een gemiddelde 
uitgifte van 1,1 hectare per jaar. Wanneer we de gemiddelde uitgifte van de afgelopen vijftien jaren 
doortrekken naar de periode 2019 t/m 2030, betekent dit een ruimtevraag van circa 13 hectare.  
 
Figuur 10: Historische uitgifte gemeente De Ronde Venen (periode 2004-2018) 

 

Bron: IBIS provincie Utrecht (peildatum 1-1-2019), Bewerking Stec Groep, 2019 
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We stellen vast dat in de jaren 2004 tot en met 2007 bovengemiddeld veel bedrijventerrein is uitgegeven. 
Bovendien is dit niveau in de jaren daarna nooit meer gehaald. De gemiddelde uitgifte in de afgelopen 10 
en 5 jaar ligt dan ook lager, met respectievelijk 0,8 en 0,75 hectare per jaar. Wanneer de laatste tien jaren 
doortrekken naar de periode 2019 t/m 2030, betekent dit een ruimtevraag van circa 9,5 hectare.  
 
Vervangingsvraag en eventuele overloop 

Er kan aanvullende ruimtevraag ontstaan als gevolg van transformatie (het onttrekken van een deel van de 
huidige bedrijventerreinenvoorraad) en/of incourant aanbod (1). Daarnaast is er mogelijke aanvullende 
ruimtevraag vanuit de Metropoolregio Amsterdam (2).  
 
1. Vervangingsvraag ontstaat door transformatie van bedrijventerrein en uitplaatsing van bedrijven 
Er is sprake van vervangingsvraag op het moment dat bedrijventerreinen worden getransformeerd naar 
een andere functie en de huidige bedrijfsbestemming op de locatie verdwijnt. Vervangingsvraag wordt niet 
geraamd in een prognose en is dus een additionele ruimtevraag. De modelmatige prognose gaat er 
namelijk vanuit dat het bestaande bedrijventerreinenareaal intact blijft.  
 
Daarnaast kijken we naar eventuele vervangingsvraag vanuit incourant aanbod (kwalitatieve mismatch). 
Dit is het ‘vrijvallen’ van de ruimtebehoefte doordat bedrijfsruimte in de loop der tijd niet meer aansluit bij 
de locatiewensen- en eisen van bedrijven. Feitelijk is dit dus een herontwikkelingsopgave (herstructurering 
of transformatie) op de bedrijventerreinen. Daarvoor kijken we naar de (in)courantheid van het vastgoed op 
de bedrijventerreinen.  
 
Concrete vervangingsvraag door transformatie bedrijventerrein Spoorlaan: 3 hectare 
Aanvullend op de hiervoor toegelichte uitbreidingsvraag is er potentieel sprake van een vervangingsvraag 
in De Ronde Venen. In onderstaande tabel staat het transformatieplan Spoorlaan. Wanneer de (volledige) 
transformatie bedrijventerrein Spoorlaan doorgang vindt, verwachten we een vervangingsvraag van circa 
3 hectare tot en met 2030.  Er staan in gemeente De Ronde Venen geen andere bedrijventerreinen op de 
nominatie om te transformeren.  
 
Tabel 5: Transformatie bedrijventerrein Spoorlanden 

Locatie Omschrijving plan Status besluitvorming en 
toelichting 

Omvang in netto hectare 

Bedrijventerrein 
Spoorlaan 
(Vinkeveen) 

Transformatie richt zich op het gehele 
terrein. Beoogde nieuwe bestemming: 
wonen, recreatie, natuur). Diverse 
zittende bedrijven zullen verplaatst 
moeten worden. Voorwaarde is het 
opstellen van een kernrandzonevisie.   

Visievorming opgestart in 2013. Ook 
opgenomen als transformatiezone in 
structuurvisie De Ronde Venen 2030.  
Er is nog geen raadsbesluit genomen. 
Start uitvoering transformatie gebied 
hangt mede samen met verplaatsing 
aannemingsmaatschappij Vobi5. 
 

3,1 hectare 

Bron: Gemeente De Ronde Venen, 2019; Bewerking Stec Groep, 2019 

TRANSFORMATIEBELEID GEMEENTE DE RONDE VENEN FACILITEREND 

Het beleid van gemeente De Ronde Venen is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke en functionele 
kwaliteit van de kernen en het voorkomen van substantiële overlast van bedrijvigheid in of aan de rand 
van (woon)bebouwing. De gemeente is bereid planologisch mee te werken tot transformatie van locaties 
(herbestemming), wanneer dit bijdraagt aan de kwaliteit van de kernen (Bron: Structuurvisie De Ronde 
Venen 2030).  

                                                        
5 Aannemingsmaatschappij Vobi is voornemens te verplaatsen naar Bedrijventerrein Mijdrecht. Hiervoor heeft Vobi reeds percelen 
aangekocht. Voor de juist ruimtelijke inrichting van het bedrijf op locatie Mijdrecht is een aanpassing nodig van de rode contour door 
provincie Utrecht. Dit kan op zijn vroegst plaatsvinden bij de volgende grote ruimtelijke procedure die de provincie doorloopt (lees: 
omgevingsvisie). 
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Aandachtspunten: solitaire bedrijven, veroudering van locaties en (kleine) bedrijfslocaties 
Aanvullend constateren we drie aandachtspunten voor eventuele toekomstige vervangingsvraag, namelijk: 
- solitaire bedrijvigheid; en 
- veroudering bedrijventerreinen; en 
- (kleine) bedrijfslocaties in kernen 
 
We constateren dat verschillende bedrijven zijn gevestigd op een solitaire locatie aan het water of in de 
polder, waarbij de bereikbaarheidspropositie niet meer voldoet voor het vrachtverkeer dat van en naar de 
locatie rijdt. Voorbeelden: Betonwarenindustrie De Adelaar (Mijdrecht), De Rooij Zand- en grindhandel (De 
Hoef), en diverse (kleinschalige) bedrijvigheid in Amstelhoek (aan de Amstelkade 62 t/m 69 en Ringdijk 1e 
bedijking 1)6. De aard van deze bedrijvigheid maakt dat ze niet zondermeer geschikt zijn voor herplaatsing 
naar de bestaande bedrijventerreinen binnen de gemeente. De bedrijven zijn veelal gelieerd aan de zand-
/cement-/betonindustrie of andersoortige bedrijvigheid in de bouwsector (aannemersbedrijf) en gebaad bij 
een grote kavel, voldoende (buiten)opslagruimte en een goede aan- en afvoer van grondstoffen (over 
water). Bij het strategisch verplaatsen van dergelijke bedrijven ontstaat een potentiële vervangingsvraag. 
 
Daarnaast constateren we dat enkele locaties verouderd geraken (zie verdiepende analyse van het aanbod: 
NEER-analyse en LRI-analyse). Denk hierbij aan het zuidelijk deel van Bedrijventerrein Mijdrecht en kleinere 
bedrijventerreinen als Bovenkamp en Baambrugge Noord. Deze locaties zijn niet aangeduid als potentiële 
transformatielocaties. Wanneer in de toekomst wordt besloten om dergelijke locaties te herstructureren of 
te transformeren ontstaat een potentiële vervangingsvraag. Het kan zinvol zijn om met enige aanvullende 
schuifruimte te rekenen om een (toekomstige) herstructureringsopgave te kunnen realiseren, zonder dat 
het bedrijfsleven hier hinder van ondervindt. Hergebruik of herinrichten van vastgoed/kavel vraagt tijd en 
er moet wel voldoende geschikt aanbod zijn om in de vraag van bedrijven te voorzien terwijl ondertussen 
ruimte wordt herontwikkeld. 
 
Tot slot is het aannemelijk dat (kleine) bedrijfslocaties in kernen verdwijnen. Het gaat om locaties met een 
bedrijfsbestemming, maar niet aangeduid als bedrijventerrein. Denk aan de bedrijvigheid Amstelhoek en 
Oudhuijzerweg (Wilnis). Hoewel dit formeel geen bedrijventerreincompensatie betreft, kan uitplaatsing of 
verplaatsing van bedrijfsactiviteiten wel extra ruimtevraag naar bedrijfsruimte op een bedrijventerrein 
betekenen. Dit is ook in lijn met het beleid van gemeente De Ronde Venen. Bedrijven die in of aan de rand 
van (woon)bebouwing gevestigd zijn, onvoldoende bedrijfsmogelijkheden hebben en zelf wensen te 
verplaatsen, worden bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen op bestaande bedrijventerreinen 
gefaciliteerd. Op de te verlaten locatie is de gemeente bereid tot transformatie naar andere typen/ 
hoogwaardiger functies dan bedrijvigheid, wat tevens bijdraagt aan de financiële haalbaarheid van 
verplaatsing van het bedrijf (Bron: Structuurvisie De Ronde Venen 2030).  
 
Goede monitoring belangrijk voor vaststellen aanvullende ruimtevraag  
Niet alle dynamiek in de bedrijfsruimtemarkt is op voorhand te voorspellen. Indien er komende jaren meer 
plannen zijn voor transformatie, dan heeft dit invloed op de omvang van de vervangingsvraag. Monitoring 
is gewenst om de aanvullende ruimtevraag vast te stellen. Het gaat dan in het bijzonder om transformaties 
waarbij de bedrijfsbestemming verdwijnt en het vertrekkende bedrijf op een bedrijventerrein in gemeente 
De Ronde Venen gefaciliteerd wordt.  
 
2. Extra vraag te verwachten door vervangingsvraag en overloop vanuit Metropoolregio Amsterdam 
Naast de uitbreidingsvraag (autonome groei doordat bedrijven groeien en een gebrek aan ruimte hebben) 
en vervangingsvraag is mogelijk extra vraag te verwachten door vervangingsvraag en overloop vanuit de 
regio Amsterdam. Dit mede als gevolg van transformatie van binnenstedelijke terreinen. Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) zet nadrukkelijk in op het opvangen van de bedrijven in de regio. Echter, ook in andere 
gemeenten in de MRA begint het aanbod snel op te raken. De ‘overloop’ vanuit Amsterdam / MRA zal dus 
gedeeltelijk tot ruimtevraag leiden in omliggende regio’s. Aangezien dit mogelijk ook effect heeft op De 
Ronde Venen maken we een grove indicatie van extra vraag vanuit de MRA. 
                                                        
6 Per Q3 2019 opgenomen in de IBIS registratie. In dit onderzoek is de locatie niet als formeel bedrijventerrein meegenomen.  
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Veronderstelling overloop Amsterdam: 20% lekt weg naar buiten MRA 
In de actualisatie vraagraming MRA wordt verondersteld dat ongeveer 20% van het tekort aan ruimte in 
Amsterdam weglekt naar locaties buiten de MRA. De rest gaat naar gebieden waar nog ruimte is binnen de 
MRA, zoals Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland.  
 
Figuur 11: Inschatting overloop vanuit Amsterdam 

 

Bron: Actualisatie vraagraming MRA, 2019 

Overloop uit Amsterdam heeft effect op Amstelland-Meerlanden 
Door de overloop uit Amsterdam slaat het berekende overschot aan bedrijventerreinen in Amstelland-
Meerlanden (AM-regio) om in een tekort, zo blijkt uit de Actualisatie vraagraming MRA. Wanneer we 
uitgaan van het 0-scenario ontstaat er een tekort in de AM-regio van ongeveer 36 hectare tot en met 2040 
(vraag-aanbodconfrontatie inclusief overloop per deelregio). Het saldo (ruimtevraag minus aanbod) zonder 
overloop is echter toereikend. Wanneer de geraamde overloop daadwerkelijk zal plaatsvinden zal de druk 
op ruimte toenemen in de AM-regio. Vanwege de ligging van gemeente De Ronde Venen in relatie tot de 
AM-regio verwachten we dat de vraag-aanbod situatie in de AM-regio effect kan hebben op De Ronde 
Venen. Gemeente De Ronde Venen maakt geen onderdeel uit van de AM-regio in de vraag-
aanbodconfrontatie, maar werkt als Utrechtse gemeente wel samen in AM-verband. 
 
Aanvullend zal een deel van de bedrijven die verplaatsen naar locaties buiten de MRA kunnen opteren voor 
vestiging in gemeente De Ronde Venen. Hollandse Kade (Abcoude) en Bedrijventerrein Mijdrecht kunnen 
worden gezien als geschikte locatie voor hervestiging. Er is beperkt uitgeefbaar aanbod, waardoor feitelijk 
alleen een plek in bestaand vastgoed reëel is. Op Hollandse Kade is geen uitgeefbaar aanbod en 
Bedrijventerrein Mijdrecht heeft nog circa 0,2 hectare (formeel) aanbod.  
 
Op basis van verleden nauwelijks bovenregionale vraag verwacht 
In de bedrijventerreinenmarkt is sprake van een (toenemende) tweekoppigheid. In hoofdzaak zijn er twee 
groepen bedrijven: die met een (boven)lokale beperkte marktregio en die met een grote, (boven)regionale 
marktregio. Tot de eerste groep, met een (boven)lokale marktregio, behoort het gros van de bedrijvigheid 
in Nederland, met name MKB-bedrijven. Denk aan loodgietersbedrijven, aannemers en metaalbewerkers. 
Deze groep is doorgaans sterk lokaal geworteld, doordat bijvoorbeeld de eigenaar in de buurt woont, 
leveranciers in de directe omgeving zijn gevestigd en personeel in de omgeving woont.  
 
De groep met een groot zoekgebied en dus een (boven)regionale marktregio is klein in aantal. Deze groep 
heeft vaak wel een forse ruimtebehoefte (van meerdere hectaren), vooral waar het gaat om logistieke en 
industriële bedrijvigheid. In de Actualisatie vraagraming MRA staat dat vooral verplaatsingen naar locaties 
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buiten de MRA van grotere industriële bedrijven worden verwacht. Kijken we naar de bovenregionale 
locatiebeslissingen van (grotere) industriële bedrijven, dan zien we in de periode 2000-2018 weinig 
verhuizingen naar provincie Utrecht. Het gaat om slechts 2 bovenregionale verplaatsingen (over een 
afstand van 25 km en meer dan 50 arbeidsplaatsen). Bron: Database Bovenregionale Locatiedynamiek 
(Stec Groep, 2019). Een fundamentele wijziging hierin zou een trendbreuk zijn.   
 
Verzorgingsgebied De Ronde Venen lokaal tot regionaal 
We concluderen dat het verzorgingsgebied van De Ronde Venen vooral lokaal tot regionaal is. Er zijn géén 
historische bovenregionale verplaatsingen naar De Ronde Venen geregistreerd. Bovenregionale vraag valt 
voor gemeente De Ronde Venen dus vooral te verwachten van kleine tot middelgrote industrie. Ook kleine 
tot middelgrote bedrijven hebben vaak een aanzienlijke logistieke component. Dergelijke bedrijven zoeken 
naar locaties met een goede wegbereikbaarheid. De bereikbaarheid van Bedrijventerrein Mijdrecht is niet 
optimaal (afstand tot snelweg A2 is circa 10 min). Naar verwachting nemen ook circulaire initiatieven in het 
bedrijfsleven toe. Hogere milieucategorieën en grote kavels worden daardoor ook steeds belangrijkere 
vestigingsplaatsfactoren.  
 
In de huidige portefeuille (Bedrijventerrein Mijdrecht) is hogere milieucategorie bedrijvigheid mogelijk. Er 
is echter geen nieuw uitgeefbaar aanbod beschikbaar in De Ronde Venen. Vandaar dat we verwachten dat 
ruimtevraag die voort komt uit grotere industriële bedrijvigheid beperkt zal/kan uitwijken naar gemeente 
De Ronde Venen. Zonder geschikt aanbod zal het gaan om incidenten, schatten we in. 
 
Online marktpeiling 

Circa 35% van de respondenten heeft binnen vijf jaar verhuis- en/of uitbreidingsplannen 
Uit de marktpeiling blijkt dat circa 35% van de respondenten binnen vijf jaar wil verhuizen of uitbreiden. 
We zien dat circa 5% (11 bedrijven) aangeeft plannen te hebben die gaan spelen over vijf jaar of later. In 
totaal heeft 40% van de respondenten met verhuis- en/of uitbreidingsplannen. Dit zijn 87 bedrijven. Een 
vergelijkbaar beeld zien we wanneer we inzoomen op sec ondernemers gevestigd op een bedrijventerrein. 
Er zijn 38 bedrijven (van in totaal 100 respondenten gevestigd op een bedrijventerrein) met verhuis- en/of 
uitbreidingsplannen.  
 
De groei van bedrijfsactiviteiten is de voornaamste reden voor de plannen. Andere veelgenoemde 
motieven zijn: gebrek aan beschikbare ruimte op de huidige locatie en groei van het aantal medewerkers. 
Daarnaast is in enkele gevallen sprake van een nieuwe of andere bedrijfsstrategie of ervaart men het 
huidige pand als onvoldoende representatief.   
 
Figuur 12: Verhuis- en/of uitbreidingplannen en termijn (links) en concreetheid plan (rechts) 

 Bron: Stec Groep, 2019 
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Beperkt deel concreet; ruime meerderheid is zich aan het oriënteren op mogelijkheden 
Circa 70% geeft aan zich te oriënteren op de mogelijkheden en circa 15% van de respondenten heeft nog 
geen concrete plannen. Het overige deel (15%, 13 bedrijven) is concreet bezig met een plan en financiering, 
of heeft deze rond. Maar een beperkt deel van de ruimtevraag is dus momenteel concreet. Bij het bepalen 
van de ruimtebehoefte kijken we expliciet naar de hardheid van plannen.  
 
Ruimtebehoefte lokaal bedrijfsleven circa 15 hectare; verwachte realisatie 5,5 hectare 
Van de respondenten die in de enquête hebben aangegeven verhuis- of uitbreidingplannen te hebben is de 
ruimtebehoefte berekend. We komen tot een totale ruimtebehoefte van afgerond 15 hectare (som van alle 
ondernemers met verhuis- of uitbreidingsplannen). Na correcties op basis van ervaringsgetallen komen we 
tot een verwachte realisatie van circa 5,5 hectare. Niet alle plannen zullen daadwerkelijk gerealiseerd 
worden. Hoe concreter het plan, hoe groter de kans dat deze zich omzet in ruimtevraag. Realisatie is 
uiteraard mede afhankelijk van beschikbaar en geschikt aanbod. 
 
We benadrukken overigens dat het hier enkel gaat om bedrijven die de enquête hebben ingevuld. Niet alle 
bedrijven uit de gemeente hebben deelgenomen. De uitbreidingsbehoefte onder de bedrijven in De Ronde 
Venen kan dus hoger liggen. Echter, we veronderstellen dat de respons op de enquête onder de bedrijven 
met een (concrete) uitbreidingsbehoefte hoger is dan de respons onder bedrijven zonder behoefte. En dat 
de peiling daarom een betrouwbare indicatie geeft van de ruimtevraag (op korte termijn). 
 
Figuur 13: Ruimtebehoefte in hectare versus verwachte realisatie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Stec Groep, 2019 

Opvallende uitkomst is dat de ruimtevraag onder ondernemers wie een plan en financiering gereed heeft 
niet per definitie leidt tot uitbreidingsvraag (in termen van extra bedrijventerrein in netto hectares). Het 
gaat hier namelijk om uitbreidingsplannen op de huidige locatie.  
 
Gros ruimtevraag vanuit bedrijven op bedrijventerreinen en solitaire locaties in het buitengebied 
De gepeilde behoefte aan extra ruimte is voornamelijk afkomstig van bedrijven die al gevestigd zijn op een 
bedrijventerrein of op een solitaire locatie in het buitengebied, zo blijkt uit de cijfers. De ruimtevraag is 
vooral afkomstig uit de omgeving Mijdrecht (Vinkeveen, Wilnis). Het betreft circa 85% van de ruimtevraag. 
Omdat er onderscheid is gemaakt in vestigingslocatie hebben we inzicht gekregen in de uitbreidings- en 
verplaatsingsbehoefte van bedrijven gevestigd op reguliere bedrijventerreinen als op informele locaties. 
De totale omvang van de ruimtevraag van bedrijven op een bedrijventerrein en solitaire locaties in het 
buitengebied is samen goed voor ongeveer 95% van de ruimtevraag uit de marktpeiling.  

% ruimtevraag die wordt gerealiseerd: 
• Financiering gereed: 100% 
• Bezig met financieren: 50% 
• Oriënteren: 40% 
• Niet concreet: 20% 
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De totale omvang van de ruimtevraag bedraagt circa 15 hectare. Ruim 12 hectare is afkomstig van 
bedrijven op een bedrijventerrein. De ruimtevraag van solitaire bedrijven is met 2 hectare relatief beperkt. 
Echter, het gaat wel om 16 bedrijven met een uitbreidings- of verhuisbehoefte. Het huidige ruimtebeslag 
van solitaire bedrijven is, uitzonderingen daargelaten, over het algemeen fors. De solitaire bedrijven met 
een verhuis- of uitbreidingsplan hebben momenteel een gemiddelde kavelomvang van circa 7.700 m². 
Dergelijke niet-agrarische bedrijven in het buitengebied hebben doorgaans behoefte aan een relatief grote 
kavel met voldoende buiten- en milieuruimte. Bij groei van het bedrijf kan het in de toekomst logisch of 
wenselijk zijn om in te zetten op verplaatsing naar een bedrijventerrein. In dat geval ontstaat feitelijk 
vervangingsvraag en is extra ruimte op bedrijventerreinen nodig. 
 
De ruimtevraag afkomstig van bedrijvigheid in de bebouwde omgeving en aan huis lijkt in omvang relatief 
beperkt. Bovendien zal deze voor een belangrijk deel in leegstaand vastgoed kunnen worden voorzien. 
 
Bedrijven zijn honkvast en blijven bij voorkeur gevestigd in de huidige kern of de gemeente  
De overgrote meerderheid van de bedrijven met een uitbreidings- of verhuiswens geeft aan het liefst in 
gemeente De Ronde Venen (en eigen kern) te ondernemen. Tijdens de gesprekken met bedrijven bleek dat 
de ondernemers zich tevens sterk verbonden voelen met de kern waarin zij gevestigd zijn. De redenen 
hiervoor zijn verschillend. Veel ondernemers (en hun personeel) wonen zelf in de buurt en vinden het fijn 
om hun bedrijf vlakbij huis te hebben, of het klantenbestand bevindt zich in de directe omgeving.  
 
De meest gewenst optie onder bedrijven is ‘nieuwbouw op, of verhuizing naar andere locatie in de huidige 
kern’. Nieuwbouw of verhuizing binnen de gemeente De Ronde Venen is een serieuze mogelijkheid, maar 
ook ‘intensiveren/ optimaliseren ruimtegebruik op huidige locatie’ is een optie. Dit laat zien dat het lokale 
bedrijfsleven erg honkvast is. Toch zien we eveneens dat 46% van de bedrijven een verplaatsing naar een 
locatie buiten de gemeentegrenzen van De Ronde Venen als optie beschouwd. Interessante uitkomst is 
herontwikkelen/uitbreiden op de huidige locatie. Voor een derde deel van de respondenten met een 
verhuis- of uitbreidingswens is dit een reële optie.  
 
Figuur 14: Welke optie overweegt u bij verhuizing/uitbreiding van uw bedrijf? 

Bron: Stec Groep, 2019 

Kwalitatief: behoefte aan zowel kleine als grote kavels 
De ruimtevraag blijkt tweekoppig. Er is vraag naar kavels in het kleine segment; tot 0,5 hectare (meer dan 
80% van de respondenten). Het gros hiervan heeft behoefte aan een kavel kleiner dan 2.000 m². Daar 
tegenover staan ook zeventien bedrijven die behoefte hebben aan een kavel groter dan 0,5 hectare. We 
schatten in dat de ruimtevraag vanuit kleinschalige bedrijven (< 500 m² vloeroppervlakte) zijn weg kan 
vinden in de bestaande vastgoedvoorraad indien groeiende (middelgrote en grotere) bedrijven in hun 
ruimtevraag gefaciliteerd kunnen worden.  
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Figuur 15: Gewenste kavelomvang van bedrijven met verhuis- of uitbreidingsplan (links) en 
mogelijkheid tot intensivering ruimtegebruik op huidige vestigingslocatie (rechts) 

Bron: Stec Groep, 2019 

Intensiever ruimtegebruik op de huidige locatie (of uitbreiding op de huidige locatie) behoort in individuele 
situaties ook tot de mogelijkheden. Voor circa 48% van de bedrijven is intensivering een optie en voor 33% 
is uitbreiding op de huidige locatie een optie (echter niet in alle gevallen zal er ruimte op eigen kavel of van 
een collega-ondernemer beschikbaar zijn).  
 
Kwalitatief: representatieve uitstraling en veel buitenruimte meest belangrijke locatiekenmerken 
De respondenten met verhuis- en/of uitbreidingsplannen, noemen een representatieve uitstraling en de 
beschikbaarheid van buitenruimte als belangrijke locatiekenmerken. Een zichtlocatie is slechts voor een 
derde van de respondenten van belang. Er is een substantiële groep bedrijven die op zoek is naar een 
pand/kavel met veel buitenruimte. Deze groep is met name geconcentreerd op de bedrijventerreinen en 
solitaire bedrijven in het buitengebied en zijn actief in ‘traditionele bedrijventerreinsectoren’ als industrie, 
logistiek en handel & reparatie. Deze groep vertegenwoordigt ook de grootste ruimtevraag.  
 
Figuur 16: Welke locatiekenmerken is voor de ruimtevraag/verplaatsing van u bedrijf belangrijk? 

 Bron: Stec Groep, 2019 

Kwalitatief: een klein aantal bedrijven heeft behoefte aan milieuruimte en waterontsluiting 
Milieuruimte of de beschikbaarheid van transportmogelijkheden via water zijn slechts voor een klein aantal 
respondenten van belang. Voor een zestal respondenten is veel milieuruimte (in verband met zwaardere 
industriële activiteiten) belangrijk. Het gaat wel direct om een behoefte van 8 hectare, waarvan 6 hectare 
van één bedrijf (let wel: zonder correctie op concreetheid van de plannen). Voor vijf respondenten (1,4 
hectare) is een watergebonden of verbonden locatie een must of pré voor de bedrijfsvoering.    
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Kwalitatieve kenmerken 

Verzorgingsgebied bedrijventerreinen De Ronde Venen 
De bedrijfsruimtemarkt is voor een groot deel een lokale markt. Uit onderzoek7 blijkt dat circa 90 tot 95% 
van de bedrijfsverplaatsingen op bedrijventerreinen binnen de COROP-regio plaatsvindt. Slechts 5% van 
alle bedrijven wil over de gemeentegrens verhuizen en zo’n 75% van de bedrijven verhuist binnen een 
straal van 5 kilometer rondom de bestaande vestiging. 
 
Dit beeld zien we ook terug in gemeente De Ronde Venen. We hebben de verhuisbewegingen op, naar en 
van bedrijventerreinen in De Ronde Venen vanaf 2012 geanalyseerd8. We concluderen het volgende: 
• In totaal ging het om 59 inkomende en/of interne verhuizingen naar bedrijventerreinen. In deze periode 

vertrokken 15 bedrijven van een bedrijventerrein in De Ronde Venen naar een andere gemeente. 
• Het blijkt dat circa twee derde (66%) van de inkomende verhuisbewegingen (gemeten in aantal 

bedrijven) en 62% (in werkgelegenheid) vanuit de gemeente De Ronde Venen zelf afkomstig is.  
• Van de vertrekkende bedrijven koos het gros voor een locatie in de directe omgeving (zie kaart). Het 

gaat bij de vertrekkers met name om bedrijven in de (groot)handel en een aantal kleinere bedrijven in 
de arbeidsbemiddeling of informatie en communicatie (IT-bedrijven). Het grootste bedrijf dat vertrok 
vanuit de gemeente De Ronde Venen was Qlean-tec (groothandel in chemische grondstoffen). Het 
bedrijf had destijds circa 35 medewerkers en vertrok naar Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid.  

 
Figuur 17: Verhuisbewegingen van en naar bedrijventerreinen De Ronde Venen 
Groen = inkomende verhuisbewegingen, blauw = uitgaande verhuisbewegingen 

 

Bron: Vastgoeddata, 2019; Bewerking Stec Groep, 2019. 

                                                        
7 Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid, Ruimtelijk Planbureau, 2007 (NAi Uitgevers Rotterdam). 
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/33/bedrijven-verhuizen-vooral-binnen-eigen-gemeente; CBS, 2013. 
8 Bron: Vastgoeddata.nl, op basis van Kamer van Koophandel. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/33/bedrijven-verhuizen-vooral-binnen-eigen-gemeente
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Tabel 6: Grootste verplaatsers bedrijventerreinen binnen/naar De Ronde Venen vanaf 2012 

Type dynamiek Bedrijf Sector Omvang 
arbeidsplaatse

n 

Herkomst Bestemming 

Verplaatsing binnen 
gemeente 

Wifac B.V. Groothandel 75 Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Verplaatsing naar 
gemeente 

Bébouw Midreth B.V. Bouw 75  Woerden Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Verplaatsing binnen 
gemeente 

Florintin B.V.  Groothandel 35 Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Verplaatsing binnen 
gemeente 

Feka ICT & Office B.V. Informatie en 
communicatie  

35 Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Verplaatsing naar 
gemeente 

Sioux Automation 
Technology B.V. 

Informatie en 
communicatie 

35 Utrecht Bedrijventerrein 
Mijdrecht 

Bron: Vastgoeddata.nl, 2019. Bewerking: Stec Groep, 2019. 

Het figuur geeft inzicht in de verhuisbewegingen van en naar bedrijventerreinen in gemeente De Ronde 
Venen. Het verzorgingsgebied van de bedrijventerreinen is in het algemeen lokaal. Circa 66% van alle 
inkomende verhuisbewegingen komt vanuit gemeente De Ronde Venen. Wanneer we de inkomende 
verhuisbewegingen analyseren dan valt vooral op dat de meeste inkomende verhuisbewegingen komen 
uit Amsterdam (8 van de 20 inkomende verhuisbewegingen vanuit andere gemeenten). Dit zijn echter stuk 
voor stuk kleinschalige bedrijven (< 15 medewerkers) actief in de bouw en groothandel. De inkomende 
stroom is groter is dan de stroom die De Ronde Venen verlaat (15 bedrijven).  
 
Kwalitatief: recente uitgifte veelal kleinschalige tot middelgrote kavels voor lokale uitbreidingsvraag 
Uit inventarisatie aangeleverd door de gemeente blijkt dat in de afgelopen vijf jaar door de gemeente met 
name kleinschalige tot middelgrote kavels zijn verkocht (veelal aan ontwikkelaars). In deze periode  werd 
door de gemeente geen enkele kavel verkocht groter dan 5.000 m² (0,5 hectare).  
 
Vraag in te delen in vier doelgroepen 
We zien dat het op bedrijventerreinen Bovenkamp en Hollandse Kade in Abcoude ging om kleinschalige 
kavels (respectievelijk circa 600 en 750 m²). Op Bedrijventerrein Mijdrecht gaat het om middelgrote kavels 
tot 5.000 m². Omdat het verzorgingsgebied van de bedrijventerreinen in De Ronde Venen vooral lokaal is, 
kijken we voor de kwalitatieve kenmerken van de vraag ook naar de huidige bedrijvensamenstelling. We 
maken daarbij vooral onderscheid naar omvang en oriëntatie. Deze kenmerken lopen dwars door de 
sectoren. We zien grofweg vier doelgroepen voor bedrijventerreinen in De Ronde Venen: 
• Kleinschalig – bedrijfsruimte < 500 m² vloeroppervlakte 
• Kleinschalig – kantoorachtig < 500 m² vloeroppervlakte 
• Middelgrote bedrijfsruimtegebruikers (tot circa 5.000 m² kaveloppervlakte) 
• Grootschalige bedrijfsruimtegebruikers (vanaf circa 5.000 m² kaveloppervlakte) 
 
In onderstaande tabellen zetten we de belangrijkste vraagkenmerken van de doelgroepen op een rij, op 
basis van de huidige bedrijvensamenstelling, transactiedata, verhuisgegevens en bureauexpertise.  
 
Tabel 7: Kleinschalig: bedrijfsruimte < 500 m² vloeroppervlakte 

Kenmerk Omschrijving 
Impressie  
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Bedrijfssegment • Voornamelijk lokaal MKB-bedrijvigheid actief in segment bouw, handel en reparatie 
Martkgebied • Vaak een zeer sterke lokale binding, hierdoor marktgebied vooral lokaal of subregionaal 
Type huisvesting op 
bedrijventerrein 

• Bedrijvenstrip en/of complex van bedrijfsunits 
• Solitair pand 
• Verzamelgebouw 
• Woon werk kavel 

Pandkenmerken • Bedrijfspanden/bedrijfsruimte 
• Vrije hoogte circa 6 tot 9 meter 
• Circa 5 tot 10% kantoor 
• Aanwezigheid overheaddeur 
• Uitbreidingsmogelijkheden en flexibiliteit 

 
Tabel 8: Kleinschalig: kantoor(achtig) < 500 m² vloeroppervlakte 

Kenmerk Omschrijving 
Impressie  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Bedrijfssegment • Voornamelijk ICT, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening en overige dienstverlening.  
Martkgebied • Vaak een zeer sterke lokale binding, hierdoor marktgebied vooral lokaal of subregionaal 
Type huisvesting op 
bedrijventerrein 

• Verzamelgebouwen 
• Kantoorunit in multi-tenant bedrijfs- of kantoorpand 
• Woon werk kavel 

Pandkenmerken • Kantoorruimte/ -units 
• Behoefte aan gezamenlijke faciliteiten (receptie, servicedesk, vergaderruimtes, reproruimte) 
• Uitbreidingsmogelijkheden en flexibele indeling 
• Goede ICT-faciliteiten (glasvezel, etc.) 

 
Tabel 9: Middelgrote bedrijfsruimtegebruikers (tot circa 5.000 m² kaveloppervlakte) 

Kenmerk Omschrijving 
Impressie  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Bedrijfssegmenten • Bouw, handel en reparatie 
• Consumentendiensten 

Martkgebied • Veelal primair (boven)lokaal of subregionaal, in enkele gevallen regionaal 
• Vaak een sterke lokale binding, vanwege onder andere herkomst werknemers, locatie leveranciers, 

primaire afzetmarkt. Maar ook vanwege zachte factoren als historie, inbedding in de lokale gemeenschap 
en verbondenheid van eigenaar/directeur met plaats en gemeente 

Type huisvesting • Solitair pand 
• Geschakeld bedrijfspand 
• Goede bereikbare locatie voor zowel toeleveranciers als personeel (dicht bij kern) 

Pandkenmerken • Bedrijfspanden/bedrijfsruimte 
• Vrije hoogte circa 6 tot 9 meter 
• Circa 10 tot 15% kantoor 
• Voldoende parkeergelegenheid 
• Aanwezigheid loading dock of overheaddeur 
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Tabel 10: Grootschalige bedrijfsruimtegebruikers (vanaf circa 5.000 m² kaveloppervlakte) 

Kenmerk Omschrijving 
Impressie  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Bedrijfssegementen • Industrie 
• Logistiek en groothandel 

Martkgebied • Vaak (boven)lokaal tot regionaal 
• Van de vier doelgroepen het minst gebonden aan kern en/of gemeente  

Type huisvesting • Solitair pand 
• Perifere ligging, verwijderd van woonwijken i.v.m. opslag en vele vervoersbewegingen  
• Strategische ligging in verzorgingsgebied  
• Voldoende milieuruimte beschikbaar 

Pandkenmerken • Bedrijfspanden/bedrijfsruimte 
• Vrije hoogte (inpandig) 9 tot 12 meter, tot maximaal 20 meter 
• Circa 10 tot 15% kantoor 
• Voldoende parkeergelegenheid en buitenruimte 

 
Ruimtelijke impact van Next Economy trends 
Als aanvulling op de kwantitatieve kenmerken worden enkele trends en ontwikkelingen uiteengezet. 
Marktontwikkelingen dwingen bedrijven om op innovatieve manieren concurrerend te blijven. Daarbij gaat 
het om oplossingen als innovaties in bedrijfsprocessen, optimalisatie in logistiek (in de supply chain) en 
verbetering en versterking van arbeid, expertise en kennis. Dergelijke trends en ontwikkelingen zullen naar 
verwachting invloed hebben op de toekomstige ruimtebehoefte van bedrijven.  
  
Tabel 11: Ruimtelijke impact per trends 

Trend Ruimtelijke eisen 

Circulaire economie 
• Meer vraag naar fysieke- en milieuruimte; 
• Behoefte aan clustering van gelijksoortige bedrijven; 
• Behoefte aan centrale, goed bereikbare locaties. 

Smart Industry 
• Meer vraag naar faciliteiten zoals glasvezel en testlocaties; 
• Efficiënter ruimtegebruik door gedeelde faciliteiten;  
• Clustering ter bevordering van samenwerking en innovaties. 

Robotisering 
• Industrie en logistiek hebben naar verwachting meer ruimte nodig; 
• Slechts 9% van de bedrijven verwacht minder ruimte nodig te hebben 
• Deel bedrijven wordt honkvaster door dure investeringen; 

Open innovatie 
• Behoefte aan gemengde locaties om samenwerking tussen bedrijven, kennis- 

en onderzoeksinstellingen te bevorderen; 
• Fysieke clustering in een campusomgeving voor synergie en symbiose.  

Smart Logistics 
• Meer vraag naar faciliteiten zoals glasvezel en multimodaliteit; 
• Enerzijds behoefte aan XL kavels, anderzijds kleinschalige distributiecentra; 
• Kansen voor gebieden in de eerste schil om stedelijke gebieden. 

Bereikbaarheid 
• Goede ontsluiting belangrijke factor voor het vestigingsklimaat; 
• Zowel ontsluiting via weg, water als openbaar vervoer;  
• Bereikbaarheid middels openbaar vervoer ook belangrijk voor de arbeidsmarkt 

Bron: Stec Groep, 2019.  
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Bijlage C: Aanbod op 
bedrijventerreinen 

In dit hoofdstuk brengen we het aanbod op bedrijventerreinen in beeld. We kijken in onze analyse naar 
drie vormen van aanbod: 
1. Uitgeefbaar aanbod aan bedrijventerreinen (aanbod aan bedrijfskavels). 
2. Opname, aanbod en leegstand van bedrijfsmatig vastgoed op bedrijventerreinen. Met onze Leegstand 

Risico Indicator (LRI) maken we tevens een inschatting van het risico op toekomstige leegstand.  
3. Intensiveringsmogelijkheden en eventuele herontwikkelingslocaties. 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Circa 0,2 hectare hard planaanbod beschikbaar – op Bedrijventerrein Mijdrecht 
In gemeente De Ronde Venen is één bedrijventerrein met beschikbaar (plan)aanbod. Op Bedrijventerrein 
Mijdrecht is nog circa 0,2 hectare (particulier) uitgeefbaar aanbod, zie onderstaande tabel. Het betreft één 
kavel van circa 1.800 m² in het noordoostelijk deel van het terrein. Het beschikbaar aanbod is daarmee niet 
geografisch verspreid over de gemeente. Zowel verschijningsvorm als doelgroep zijn niet planologisch 
geborgd in het bestemmingsplan. Wel wordt onderscheid gemaakt in milieucategorie. De kavel is bedoeld 
voor lokale tot regionale bedrijven en geschikt voor een middelgrote bedrijfsruimtegebruiker. Een hoge 
milieucategorie is mogelijk (maximaal cat. 5). Het maximaal toegestane bebouwingspercentage is 70%.  
 
Daarnaast zijn er nog verschillende percelen in het noordoostelijk deel van Bedrijventerrein Mijdrecht 
(Werkeiland) onbebouwd. De kavels zijn echter wel uitgegeven/verkocht9. Deze percelen maken dus 
planologisch geen onderdeel uit van het uitgeefbaar aanbod.  
 
Tabel 12: Uitgeefbaar aanbod bedrijventerreinen De Ronde Venen 

Plaats Locatie Netto 
oppervlakte 

Nog 
uitgeefbaar  

Eigendom 
uitgeefbaar 

Direct 
uitgeefbaar 

Kwalitatief 

Mijdrecht 
Bedrijventerrein 
Mijdrecht 151,6 0,2 

Gemeente 0 
• Modern gemengd bedrijventerrein 
• Geschikt: lokaal en regionaal 
• Bedoeld voor middelgrote tot grote 

bedrijfsruimtegebruikers. Hoge 
milieucategorie mogelijk. 

Particulier 0,18 

Totaal hard planaanbod 0,2 hectare  

Bron: IBIS, 2019; Gemeente De Ronde Venen, 2019. Bewerking: Stec Groep, 2019.  

Zacht plan: nat bedrijventerrein Amstelhoek 
Daarnaast is in de gemeente een zogenaamd zachte plan: nat bedrijventerrein Amstelhoek (Bleu Port) in 
Amstelhoek. Voor bedrijventerrein Amstelhoek is in 2016 een Quickscan haalbaarheid uitgevoerd met het 
oog op de realisatie van een nat bedrijventerrein ten noordoosten van de kern Amstelhoek. Deze locatie is 
al geruime tijd in beeld als vestigingslocatie voor uitbreiding en verplaatsing van lokale bedrijvigheid. Het 
betreffen veelal bedrijven waarvan verplaatsing vanuit de huidige vestigingslocatie wenselijk is. Het gebied 
is opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie (Bron: Structuurvisie De Ronde Venen 2030, vastgesteld 
in 2013) en provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRV). Voor een (gefaseerde) ontwikkeling zijn op dit 
moment geen concrete plannen. Er is geen sluitende businesscase.  

                                                        
9 Aannemingsmaatschappij Vobi, momenteel gevestigd op bedrijventerrein Spoorlaan in Vinkeveen, heeft drie percelen aangekocht 
(totaal circa 3,3 hectare). Het bedrijf is voornemens om op termijn te verplaatsen naar Bedrijventerrein Mijdrecht. 
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Huidige bedrijfsruimtemarkt 

Beperkte huurdynamiek in de bedrijfsruimtemarkt 
We constateren beperkte huurdynamiek in de bedrijfsruimtemarkt. In de gebruikelijke databases voor 
vastgoedtransacties (Vastgoeddata.nl, Vastgoedjournaal Transactiedatabase) zijn relatief weinig transacties 
geregistreerd op bedrijventerreinen in De Ronde Venen. In de afgelopen vijf jaar gaat het om circa 15 
huurtransacties, gezamenlijk goed voor zo’n 80.000 m² aan bedrijfs- en kantoorruimte. Alle geregistreerde 
transacties vonden plaatst op Bedrijventerrein Mijdrecht. Uitschieter is de komst van Hudson’s Bay (circa 
55.000 m² opname van logistiek vastgoed) in 2017. De volumes zijn sterk wisselend in omvang. Het gaat 
om transacties van 100 tot 10.000 m² bedrijfsvastgoed. 
 
Veel kooptransacties – onbekend of dit ook allemaal eindgebruikers zijn 
Uit de database van Vastgoeddata (periode 2015 t/m april 2019) blijkt meer dynamiek in de koopmarkt. In 
totaal gaat het om circa 140.000 m² vastgoed. Hierbij gaat het meestal om kleinere volumes. Het is niet 
bekend wie de eindgebruiker is. Mogelijk gaat het ook om beleggingen. Het gros van de kooptransacties 
betreft kleinschalige bedrijfsruimtes. Meer dan de helft is kleiner dan 500 m² (57% van het totaal aantal 
kooptransacties), waarvan ongeveer driekwart kleiner dan 250 m². Dit betreffen vooral units/ruimtes in een 
bedrijfsverzamelgebouw. In omvang totaal circa 12.100 m² en daarmee bijna 9% van het totaal. De twintig 
grootste transacties zijn samen goed voor ongeveer 70% van het totale volume. In dat geval gaat het om 
middelgrote tot grootschalige bedrijfspanden (pand groter dan 2.000 m²). 
 
Huidige aanbod aan bedrijfsruimte is circa 2,5% van de voorraad 
Tegelijkertijd zien we dat het aanbod aan vastgoed op de bedrijventerreinen in de gemeente beperkt is. In 
totaal wordt er ongeveer 18.250 m² aangeboden (Bron: Funda in Business, peildatum 20 mei 2019). Dat is 
2,5% ten opzichte van de voorraad. De situatie verschilt per bedrijventerrein. Op de kleinere (formele) 
terreinen wordt geen vastgoed aangeboden (Baambrugge Noord, Bovenkamp, Spoorlaan). Op Hollandse 
Kade en Voorbancken is deze op een gezond niveau (circa 6%). Op Bedrijventerrein Mijdrecht is deze laag. 
Op het bedrijventerrein is de leegstand gemiddeld 2,4%. Een leegstandspercentage dat langere tijd ruim 
onder frictieniveau (circa 5-6%) ligt, kan een bedreiging vormen voor de ruimtevraag. Als een (nieuw) 
bedrijf zich wil (her)vestigen, dan is daarvoor ruimte nodig. En deze ruimtewens sluit lang niet altijd 
naadloos aan op de verhuizing van een ander bedrijf. Met andere woorden op de kavel van een 
vertrekkend bedrijf, is niet altijd direct vestiging van een nieuw bedrijf mogelijk. Er is dus ruimte nodig om 
de frictie tussen het ruimtegebruik van de bedrijven die vertrekken en de nieuwe vestigers op te kunnen 
vangen. Enige schuifruimte op de bedrijfsruimtemarkt is gewenst.  
 
Aanbod sluit kwalitatief lang niet altijd aan bij de vraag 
Het aanbod bestaat voor een groot deel uit kleine panden. Circa driekwart van de aangeboden panden 
heeft een oppervlak kleiner dan 500 m². In gemeente De Ronde Venen worden nauwelijks grote panden te 
koop of te huur aangeboden. Het betreft dus vooral kleinschalige bedrijfs- of kantoorpanden. Bedrijfsruimte 
in het middelgrote tot grote segment is nauwelijks beschikbaar. In gesprek met A2 bedrijfsmakelaars komt 
naar voren dat dit voor doorgroeiende bedrijven als knelpunt wordt ervaren. Daarbij lijkt sprake van een 
kwalitatieve mismatch. Veel bedrijven zoeken een pand/kavel met voldoende opslag- en buitenruimte. In 
de praktijk is dit niet beschikbaar binnen de bestaande bedrijfsruimtemarkt, maar ook niet in uitgeefbaar 
aanbod. Uit het gesprek blijkt verder dat het kantoorvastgoed op Bedrijventerrein Mijdrecht moeizaam een 
nieuwe eindgebruiker vindt. Met het aantrekken van de economie verloopt het wel beter dan enkele jaren 
geleden, maar dit blijft een aandachtspunt. Het gaat in het bijzonder om kantoorvastgoed met volumes 
groter dan 500 m².  
 
Risico op leegstand op bedrijventerreinen in De Ronde Venen in beeld gebracht met LRI-analyse 
Voor de bestaande vastgoedvoorraad op de bedrijventerreinen in De Ronde Venen hebben we een 
inschatting gemaakt van het risico op toekomstige leegstand. Op basis van een LRI-analyse (Leegstand 
Risico Indicator) brengen we de (in)courantheid van vastgoed op de bedrijventerreinen in De Ronde Venen 
in beeld. We maken een inschatting van het risico op toekomstige leegstand van panden binnen nu en 5 
jaar. Voor de aanpak en uitkomsten per terrein verwijzen we naar de separate LRI-analyse rapportage.  
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Conclusie LRI-analyse: gemiddeld risico op leegstand, aantal locaties met verhoogd risico 
Op de bedrijventerreinen in gemeente De Ronde Venen als geheel zien we een gemiddeld risico op 
leegstand op de korte termijn (binnen nu en 5 jaar). Er zijn verschillen waarneembaar tussen de terreinen.  
Op een aantal bedrijventerreinen zien we een verhoogd risico op leegstand en op één bedrijventerrein zien 
we vrijwel geen risico op leegstand in de toekomst (Hollandse Kade). Zie tabel 1. Het merendeel van de 
terreinen met een verhoogd risico op leegstand vraagt op termijn om herstructurering (van het vastgoed). 
 
Tabel 13: Leegstandsrisico bedrijventerreinen De Ronde Venen 

Bedrijventerrein Bruto omvang terrein Leegstand Kans op leegstand 
Baambrugge Noord 3,0 hectare geen leegstand Verhoogd risico 
Bedrijventerrein Mijdrecht  175,2 hectare 2,5% Gemiddeld risico 
Bovenkamp 2,0 hectare geen leegstand Verhoogd risico 
Hollandse Kade 4,7 hectare 6% Beperkt risico 
Spoorlaan 4,0 hectare geen leegstand Verhoogd risico 
Voorbancken 3,5 hectare 7% Gemiddeld risico 
Totaal  192,4 hectare Onder/rond frictieniveau Gemiddeld 

Bron: Stec Groep (2019) 

We stellen vast dat het leegstandsrisico op Hollandse Kade laag is. Dit is een logisch gevolg van het feit dat 
dit een relatief nieuw en modern terrein is, met courant vastgoed. Op dit moment is hier ook een gezonde 
leegstand. Op Baambrugge Noord, Bovenkamp, Spoorlaan en delen van Bedrijventerrein Mijdrecht zien we 
juist een verhoogd risico op leegstand. Factoren die in dit geval een belangrijke rol spelen zijn:  
• Het bouwjaar: er is relatief veel verouderd vastgoed op deze terreinen. Vaak zijn deze panden in het 

verleden (jaren ‘60, ‘70 of ‘80) op maat gemaakt voor de (eigenaar-)gebruiker, waardoor deze 
momenteel niet erg courant zijn. Dat wil zeggen: zij zijn in de huidige situatie niet erg geschikt als 
vestigingsplek voor de doorsnee bedrijfsruimtegebruiker. Veel panden uit deze periode kenmerken 
zich door een beperkte inpandige vrije hoogte van het bedrijfspand.  

• De gebruiksfunctie: panden op bedrijventerreinen hebben over het algemeen een industriefunctie 
(gebruiksfunctie). Deze panden hebben over het algemeen een wat lagere kans op leegstand. We zien 
op Bedrijventerrein Mijdrecht ook andere gebouwtypen, zoals woningen, detailhandel en/of solitaire 
kantoren. Dit type vastgoed is op bedrijventerreinen minder in trek en spreekt slechts een specifieke 
doelgroep aan. Ze zijn minder courant en minder geschikt voor de doorsnee bedrijfsruimtegebruiker. 
Bij vertrek van de huidige eindgebruiker is daardoor sprake van een hoger risico op leegstand. 

• Een aspect dat niet direct in onze LRI-analyse is opgenomen (omdat hier geen ‘harde’ cijfers over 
beschikbaar zijn), is de interne en externe bereikbaarheid. Dit aspect speelt vooral op gebieds- en/of 
terreinniveau en maakt dat deze gebieden als geheel minder aantrekkelijk kunnen zijn en er daardoor 
een hoger risico op leegstand is.  

 
Herontwikkelingspotentie en intensiveringsmogelijkheden 

Herontwikkeling kan goed alternatief zijn voor bedrijvigheid 
Herontwikkeling (herstructurering) kan in de toekomst een alternatief bieden aan bedrijvigheid. Wanneer 
transformatie actueel is/wordt zullen er alternatieven moeten zijn voor zittende bedrijvigheid. Momenteel 
wordt de noodzaak tot herontwikkeling mogelijk niet gevoeld vanwege het lage leegstandspercentage. We 
constateren echter wel dat enkele locaties verouderd raken (zie verdiepende analyse van het aanbod: 
NEER-analyse en LRI-analyse). Denk hierbij aan het zuidelijk deel van Bedrijventerrein Mijdrecht en kleinere 
bedrijventerreinen als Bovenkamp en Baambrugge Noord. Deze locaties zijn door de gemeente momenteel 
niet aangeduid als potentiële herontwikkelingslocaties (herstructurering of transformatie).  
 
Kansen voor herontwikkeling op: Bovenkamp, Spoorlaan en (delen) van Bedrijventerrein Mijdrecht 
We hebben voor de verschillende bedrijventerreinen (en deelgebieden van Bedrijventerrein Mijdrecht) de 
herontwikkelings- of herstructureringspotentie (indicatief) in beeld gebracht. We hebben daarvoor gekeken 
naar een aantal aspecten, waaronder ligging, omgevingskwaliteit, bouwperiode/kwaliteit panden. Zie 
onderstaand figuur voor herontwikkelingspotentie afgezet tegen het leegstandsrisico (LRI-score). 
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Figuur 18: Maxtrix herontwikkelinspotentie versus leegstandsricio (LRI-score locatie/deelgebied) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bron: Stec Groep (2019) 

Bedrijventerrein Mijdrecht is, vanwege haar omvang (ruim 175 hectare bruto), ingedeeld in deelgebieden. 
Het betreft een ruimtelijke afbakening, zoals weergegeven in onderstaand figuur. 
 
Figuur 19: Ruimtelijke afbakening deelgebieden bedrijventerrein Mijdrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stec Groep, 2019 

Midden en oostelijk deel Bedrijventerrein Mijdrecht: geen actie 
De deelgebieden Werkeiland en Oost en Industrieweg Noord hebben een gemiddeld tot laag risico op 
leegstand. Tegelijkertijd beoordelen we dat deze deelgebieden op Bedrijventerrein Mijdrecht minder 
geschikt zijn voor (grootschalige) herontwikkeling/herstructurering. De herontwikkelingspotentie is 
momenteel relatief laag door de hoge vastgoedwaarde van de panden. Dit zijn over het algemeen ook 
goed functionerende deelgebieden waar geen directe acties vereist zijn.  
 
Voorbancken en Hollandse Kade: actie afhankelijk van lange termijnvisie gemeente 
Op bedrijventerreinen Voorbancken en Hollandse Kade verwachten we een beperkt risico op leegstand, 
maar wel een hogere potentie voor herontwikkeling, vooral vanwege ligging en omgevingskwaliteit. Op dit 
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moment functioneren de terreinen echter prima tot goed. De vastgoedvoorraad is ook nog betrekkelijk jong 
en de (economische) waarde hoog. Herontwikkeling (op deze locaties kun je denken aan transformatie) zal 
leiden tot kapitaalsvernietiging. Op dit moment is het als overheid niet eenvoudig om hier sturing aan te 
geven. Er is herontwikkelingspotentie, maar het leegstandsniveau is laag. Een lange termijnvisie op de 
toekomst van de locatie kan duidelijkheid bieden aan ondernemers.  
 
Baambrugge Noord: aandacht voor bestaand vastgoed door vastgoedeigenaar 
Op Baambrugge Noord zien we een situatie waarbij het terrein een verhoogd risico op leegstand heeft 
wanneer investeringen uitblijven. We verwachten dat het terrein een relatief lage herontwikkelingspotentie 
heeft. Vastgoedeigenaren staan aan de lat voor investeringen om de waarde van de panden te behouden. 
Het terrein heeft een verhoogd risico op structurele leegstand (bij vertrek eindgebruiker). 
 
Bovenkamp, Spoorlaan en (delen) van Bedrijventerrein Mijdrecht: in gesprek met vastgoedeigenaren 
Op de terreinen Bovenkamp, Spoorlaan en het westelijk en zuidelijk deel van Bedrijventerrein Mijdrecht is 
zowel een verhoogd risico op leegstand als een hogere herontwikkelingspotentie. Dit zijn daardoor locaties 
met een hoge potentie op herontwikkeling (herstructurering of transformatie). Belangrijk voor deze locaties 
is dat de gemeente in gesprek is met de gevestigde vastgoedeigenaren. Hoe beoordelen zij de locatie en 
met welke ingrepen kan het terrein een nieuwe kwaliteitsimpuls krijgen (of eventueel getransformeerd 
worden naar een andere functie; zoals wonen). Er is behoefte aan visie vanuit de gemeente en sterk 
accountmanagement om te komen tot een toekomststrategie voor deze locaties.  
 
We verwachten dat herontwikkeling een goed alternatief kan zijn voor kleine tot middelgrote bedrijvigheid 
ofwel ruimte kan bieden aan andere functies, zoals wonen (transformatie). In dat geval moeten er wel 
alternatieven zijn voor zittende bedrijven. Herstructurering/transformatie vraagt tijd. Er moet voldoende 
geschikt aanbod zijn om hierin te voorzien, zodat bestaande ruimte kan worden herontwikkeld.  
 
Intensiveringsmogelijkheden op bestaande terreinen 
Naast herontwikkeling van bestaande locaties kan er mogelijk ruimtewinst behaald worden door het beter 
benutten van de bestaande ruimtes, zogenoemde intensiveringsmogelijkheden. In onderstaande tabel 
hebben we een aantal indicatoren van de verschillende terreinen op een rij gezet die de huidige intensiteit 
van het ruimtegebruik weergeven. 
 
Tabel 14: Indicatoren intensiteit ruimtegebruik 

 Bedrijventerrei
n Mijdrecht 

Hollandse 
Kade 

Baambrugge 
Noord 

Bovenkamp Spoorlaan Voorbancken 

Netto / bruto 
verhouding 

0,86 0,66 0,7 0,65 0,78 0,75 

Werkzame personen 
per uitgegeven hectare 

39 101 17 118 26 40 

Floor Space Index (FSI) 45% 90% 24% 62% 40% 39% 

Bron: IBIS Provincie Utrecht; LISA; BAG. 

We zien, aan de netto-bruto verhouding, dat Hollandse Kade en Bovenkamp wat ruimer opgezette terreinen 
zijn. Op basis van de Floor Space Index (verhouding tussen bebouwde vloeroppervlak en de oppervlakte 
van de locatie) en de schouw, verwachten we dat op deze terreinen weinig tot geen ruimtewinst te behalen 
is op de bestaande kavels. Hooguit het beter benutten van de bouwhoogte op een enkele plek. Voor de 
overige terreinen stellen we vast dat de FSI onder de 50% ligt. Voor de kleinere terreinen Baambrugge 
Noord, Spoorlaan en Voorbancken is dit verklaarbaar op basis van het type bedrijvigheid op de locaties 
(vooral ruimte-extensieve bedrijven met enkellaagse panden met relatief weinig arbeidsplaatsen per 
hectare). De FSI van Bedrijventerrein Mijdrecht beschouwen we als laag. Landelijk zien we een FSI van 50 
tot 60% op een modern gemengd bedrijventerrein. De maximale toegestane bouwhoogte (15 meter en 
rond de Industrieweg 12 meter) en het toegestane bebouwingspercentage (70 tot 75%) beoordelen we als 
marktconform. Een hoger percentage (bijvoorbeeld 80%) biedt meer mogelijkheden, maar er valt ook 
ruimtewinst te behalen door het beter benutten van de bestaande planologische gebruiksmogelijkheden. 
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Intensivering moet worden opgepakt door de markt zelf. De overheid kan enkel plekken benoemen en dit 
meenemen in gesprekken met bedrijven. Desalniettemin is intensivering van bestaande kavels een goede 
manier om een deel van de ruimtebehoefte op te vangen. Door intensivering (hoger bouwen/intensiever 
ruimtegebruik) kan bestaande ruimte beter en slimmer benut worden, waardoor de ruimtelijke druk 
verlaagd wordt. Denk hierbij aan oplossingen als meerlaags bouwen, een beperking van de open 
buitenruimte of herschikking van kavels, zodat bedrijven ruimte-efficiënter gaan opereren. 
 
Figuur 20: Schakelen kleinschalige bedrijfsgebouwen (l), stapelen kantoor boven bedrijfsruimte (m) 
en meerlaagsbouwen (r) als voorbeelden van intensivering op bedrijventerreinen  

Bron: Stec Groep, 2019 

Schakelen, stapelen en meerlaags bouwen zijn echter eenvoudiger toe te passen op (meer) hoogwaardige 
bedrijvenparken dan op (zwaar) industrieterrein: gelijkvormige bedrijfsruimte laat zich makkelijk stapelen in 
tegenstelling tot specifieke bedrijfsruimte in de procesindustrie.  
 
Inschatting intensiveringsmogelijkheden op Bedrijventerrein Mijdrecht 
Om een eerste inschatting te maken van de mogelijkheden op Bedrijventerrein Mijdrecht kijken we naar 
drie elementen: 
1. In welke deelgebieden is de floor space index (FSI) laag? 
2. In welke deelgebieden is grootschalige leegstand beschikbaar of zijn rest-ruimten (bijvoorbeeld in de 

vorm van groenstroken, grootschalig parkeerterrein, buitenopslag, et cetera)? 
3. In welke deelgebieden wordt de (in bestemmingsplan vastgelegde) bouwhoogte niet (optimaal) benut? 
 
Tabel 15: Intensivering nader bekeken voor Bedrijventerrein Mijdrecht 

Aspect Toelichting 
1. FSI (Floor Space 

Index) 
We constateren dat de totale FSI op Bedrijventerrein Mijdrecht relatief laag is (45%). Wanneer we naar 
deelgebieden kijken, zien we dat verhouding vloeroppervlak en gebruiksoppervlak sterk verschilt.  
• S.C. Johnson: 21% 
• Werkeiland en Oost: 51% (zonder RWZI: 55%) 
• Industrieweg Noord: 46% (zonder Van Schie: 54%) 
• Industrieweg Zuid: 56% 

 
De FSI is verklaarbaar lager in diverse deelgebieden. In het noordelijk deel komt dit door de vestiging van 
S.C. Johnson (kavel ruim 30 hectare). In deelgebied Werkeiland en Oost zorgt de aanwezigheid van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van waterschap Amstel Gooi & Vecht (AGV) voor een iets lagere FSI. 
Het betreft een kavel van circa 2,5 hectare met weinig (geregistreerde) bebouwing. Zonder RWZI bedraagt 
de FSI 55%. De lagere FSI in deelgebied Industrieweg Noord is logisch te verklaren door de aanwezigheid 
van Van Schie (kavel circa 9 hectare). Wanneer we de kavel Van Schie buiten beschouwing laten, komen 
we tot een FSI van 54%. In  de meeste deelgebieden is de FSI dus feitelijk rond het landelijk gemiddelde 
(circa 50 tot 60%) voor modern-gemengde bedrijventerreinen. We verwachten dat op het terrein beperkt 
intensivering haalbaar is. Naar verwachting vooral door de ruimte in de hoogte beter te benutten. Veel 
gevestigde bedrijven hebben namelijk vanwege hun bedrijfsactiviteit buitenruimte nodig voor onder andere 
opslag, parkeren en logistiek (transport).  
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2. Grootschalige 
leegstand of 
zichtbare 
restruimten 

• Tussen 2007 en 2014 heeft een revitalisering van de openbare ruimte plaatsgevonden op 
Bedrijventerrein Mijdrecht. 

• Er is op dit moment geen grootschalige leegstand op het bedrijventerrein. De leegstand betreft over 
het algemeen kleinere objecten, veelal gelegen in het oostelijke deel (werkeiland en oost). In dit 
deelgebied wordt met name kantoorruimte en ruimte in bedrijfsverzamelgebouwen aangeboden.  

• In het zuidelijke deel van Bedrijventerrein Mijdrecht heeft in de periode 2011-2013 revitalisering/ 
herstructurering plaatsgevonden. We zien in dit deelgebied (Industrieweg Zuid) nog enkele private 
kavels met zichtbare, grote open plekken en/of restruimten. Denk bijvoorbeeld aan de groenstrook op 
de kruising Energieweg/Ondernemingsweg. 

• In de westflank en het zuidelijke deel van het bedrijventerrein is richting de toekomst vernieuwing van 
vastgoed wenselijk. Herontwikkeling (herverkaveling) kan een goede optie zijn. Hierdoor kan de 
ruimte mogelijk efficiënter gebruikt worden. Mogelijk kan ook toekomstige grootschalige leegstand 
voor een deel in de ruimtebehoefte voorzien. Wanneer panden worden achtergelaten komt er ruimte 
vrij voor nieuwe vestigers. Acquisitie is van belang om deze locaties ook te vullen.  

• Courante bestemmingsplannen met ontwikkelruimte kunnen private herstructurering uitlokken en 
stimuleren. Ook in gesprekken met ondernemers (eventueel met verhuisplannen) moet hergebruik/ 
intensivering meegenomen worden.  

3. Bouwhoogten 
nog niet benut 

We constateren dat op pandniveau de maximale bouwhoogte op Bedrijventerrein Mijdrecht niet altijd 
wordt benut. Op verschillende plekken wordt grotendeels tot maximaal 10 meter gebouwd, terwijl op de 
meeste plekken op het terrein een maximale bouwhoogte van 15 meter (en rond de Industrieweg tot 12 
meter) is toegestaan. We zien dat dit niet wordt benut in bijvoorbeeld het zuidelijke deelgebied. Op deze 
locaties is in theorie ruimte voor een extra bouwlaag bovenop de bestaande bouw, in het geval er sprake is 
van uitbreiding van bestaande bedrijven. We constateren echter ook dat dit niet altijd mogelijk is (gelet op 
bouwconstructies en/of parkeernormen). Oudere panden hebben een lagere (inpandige) vrije hoogte. Dit 
maakt dergelijk panden ook minder aantrekkelijk voor bedrijfsruimtegebruikers. Voor het stimuleren van 
herontwikkeling/vernieuwbouw biedt deze bestemmingsplanruimte echter wel een mogelijkheid.  

 
Ruimtewinst als gevolg van intensivering maximaal 1,5 hectare 
Intensivering is vaak moeilijk door de overheid te sturen als het om private kavels gaat. Het moet in 
beginsel zelf opgepakt worden door gebruikers en eigenaren van bedrijfsvastgoed. Wel kan de overheid 
intensivering aanjagen en bedrijven helpen bij het in kaart brengen van de planologische mogelijkheden. 
Doorgaans kan tot met een maximaal ambitieniveau circa 5% ruimtewinst geboekt worden op een regulier-
gemengde locatie met de eigenschappen van Bedrijventerrein Mijdrecht. Dit is vanzelfsprekend lastiger op 
logistieke en industrielocaties (monofunctioneel), omdat deze functies zich moeilijk lenen voor het stapelen 
en hier ook buitenruimte nodig is voor de bedrijfsvoering. Intensiever ruimtegebruik is gelet op het profiel 
van Bedrijventerrein Mijdrecht beperkt mogelijk, maar niet uitgesloten. We becijferen dat in totaal 
maximaal 1,5 hectare ruimtewinst te boeken is. Vooral door de planologische ruimte in de hoogte 
(bouwhoogte) beter te benutten. In de praktijk gaat dit grotendeels om sloop/nieuwbouw of 
vernieuwbouw, zo schatten we in.  
 
Beeld wordt herkend door ondernemers, intermediairs en gemeente 
De interactieve werksessie met ondernemers, intermediairs en gemeente bevestigt dit beeld. Er zijn her en 
der intensiveringsmogelijkheden op Bedrijventerrein Mijdrecht. Ondernemers ervaren het aanbod in 
(middel)grote bedrijfspanden als zeer beperkt. Het beschikbare vastgoedaanbod is vaak geen geschikt 
alternatief voor ruimtezoekende bedrijven. 
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Bijlage D: Informele 
werklocaties 

In dit hoofdstuk brengen we situatie op informele werklocaties in gemeente De Ronde Venen in relatie tot 
bedrijventerreinen op hoofdlijnen in beeld. We kijken hiervoor naar: 
1. Vestigingen in een bedrijfsruimte buiten een bedrijventerrein, in lijn met provinciale raming. 
2. Kwalitatieve kenmerken zelfstandigen (segmenten, type locaties en verschijningsvorm vastgoed, etc.). 

 
Vestigingen in bedrijfsruimte buiten bedrijventerrein 

Definitie en methodiek 
Er bestaan verschillende definities voor informele werklocaties. We richten ons in dit onderzoek, in lijn met 
de provinciale behoefteraming, op vestigingen in een bedrijfsruimte buiten een IBIS bedrijventerrein. Dit is 
in beeld gebracht met de volgende stappen: 
1. In het PAR (vestigingenregister) is een selectie gemaakt van alle bedrijfsvestigingen buiten een officiële 

werklocatie (bedrijventerreinen en kantoorlocaties). Hierbij hanteren we de afbakening van 
werklocaties van provincie Utrecht10. 

2. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een selectie gemaakt van alle verblijfsobjecten 
met enkel een industriefunctie. Het kan dus voorkomen dat het een verblijfsobject is met een industrie, 
dat voorkomt in een pand waarin ook andere gebruiksfuncties (zoals kantoor) voorkomen.  

3. Vervolgens zijn de adressen uit de selectie van stap 1 (PAR) en stap 2 (BAG) aan elkaar gekoppeld. Dit 
vormt een lijst van alle bedrijven in een verblijfsobject met een industriefunctie, die buiten een officiële 
werklocatie zijn gevestigd. In deze selectie zitten zodoende geen bedrijven die vanuit huis werken, of 
vanuit een kleinschalig kantoor in een kern/dorp.  

4. Tot slot zijn op deze selectie nog enkele handmatige controles uitgevoerd, zoals het filteren van onder 
andere tankstations, tuincentra en agrarische bedrijven.  

 
Informele locaties in De Ronde Venen goed voor circa 350 banen 
Bovenstaande analyse levert voor gemeente De Ronde Venen een lijst met zo’n 60 bedrijven op. In het 
figuur op de volgende pagina is de spreiding van deze vestigingen in beeld gebracht, uitgesplitst naar 
sector. Gezamenlijk zijn deze bedrijven goed voor circa 350 banen, zo’n 2% van de totale werkgelegenheid 
in de gemeente. Op provinciaal niveau gaat het om een vergelijkbaar aandeel in de werkgelegenheid. 
 
Het gaat in banenomvang om kleinschalige bedrijvigheid. Zo’n 40% van deze bedrijven bestaat uit zzp’ers. 
Slechts drie bedrijven hebben meer dan 20 werkzame personen. De gemiddelde (BAG-)oppervlakte van 
deze bedrijfsvestigingen is 620 vierkante meter. Het grootste deel van de bedrijven (38%) is actief in de 
bouw, handel en reparatie. Verder komen ook dienstensectoren (28%) en groothandelsbedrijven (23%) 
redelijk veel voor. Er zitten relatief weinig (10%) industriebedrijven op informele werklocaties. 
 
Impact op ruimtevraag 
Een deel van de bedrijven op informele locaties levert mogelijk ruimtevraag op voor de bedrijventerreinen 
in De Ronde Venen. Een bedrijf op een solitaire locatie kan bijvoorbeeld een grotere locatie zoeken op een 
bedrijventerreinen, doordat het klem zit op de huidige bedrijfslocatie en geen uitbreidingsmogelijkheden 
meer heeft. Dit soort ruimtevraag is geen aanvullende vraag op de bedrijventerreinenprognose. Immers, 
het effect van dit soort bedrijvendynamiek wordt meegenomen in de parameters van de vraagprognose. 
Veranderingen in de locatietypevoorkeur houden hier rekening mee. 

                                                        
10 Zie: https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=e0f413ac5d8a4c15ad7481a662689037  

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=e0f413ac5d8a4c15ad7481a662689037
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Figuur 21: Vestigingen op informele locaties in De Ronde Venen 

Bron: PAR, 2019 & BAG, 2019. Bewerking: Stec Groep, 2019. 

 
Kwalitatieve kenmerken zelfstandigen 

Zelfstandigen steeds belangrijker onderdeel van economie. Ruimtevraag in omvang bescheiden  
In gemeente De Ronde Venen bestaat een belangrijk deel van het bedrijfsleven (en de werkzame 
beroepsbevolking) uit zelfstandigen. Naar schatting gaat het om in totaal ruim 3.650 zelfstandigen, 
waaronder ook detailhandel en agrariërs en ondernemers gevestigd op een bedrijventerrein. Bron: PAR, 
2019 en CBS, 2018. In de meeste gevallen zijn dit zelfstandigen zonder personeel: zzp-ers. Het exacte aantal 
is helaas niet geregistreerd. Over het algemeen is de ruimtevraag in omvang bescheiden. Dit komt omdat 
zelfstandigen, als ze al niet aan huis werken, behoefte hebben aan kleinschalige bedrijfsruimte.  
 
Gros zzp-ers werkt vanuit huis 
Onderzoek naar huisvestingseisen onder Utrechtse zzp-ers laat zien dat11:  
• De meeste zzp-ers werken vanuit huis en geven aan dit te willen blijven doen. 
• 16% van de zzp-ers heeft belangstelling in woon-werk concepten en heeft daar hogere woonlasten voor 

over. Met name creatieven hebben behoefte aan woon-werk concepten. 
• 10% van de zzp-ers is ontevreden over de huidige bedrijfsruimte een zoekt naar andere bedrijfsruimte12. 

 
Een zelfstandige zoekt meestal kleinschalige bedrijfsruimte, maar ieder met eigen locatie-eisen 
Als een zelfstandige zoekt naar bedrijfsruimte gaat het dus vrijwel altijd om kleinschalige bedrijfsruimte 
(veelal maximaal 25/50 m2, afhankelijk van segment en type bedrijvigheid). We maken onderscheid in een 
tweetal segmenten met elk hun eigen locatie-eisen. De vestigingsfactoren verschillen per segment. 

                                                        
11 ‘Zzp-ers in Utrecht. Een onderzoek naar huisvesting en inkomenssituatie’, gemeente Utrecht, 2013 
12 We gaan er van uit dat dit een groep is die al bedrijfsruimte (buiten de eigen woning) huurt. 
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Tabel 16: Segmenten informele werklocaties (meestal kleinschalige bedrijvigheid) en locatie-eisen 

 Segment en type bedrijvigheid Belangrijkste locatie-eisen 
 Dienstverlening, bijvoorbeeld:  

• Architecten 
• Reclamebureaus 
• Financieel advies 
• Onroerend goed 
• Verzekeringen 
• Softwaremakers 
• Consultants 
• Rechtskundige begeleiding 

• Thuiswerkers: Mogelijkheden voor een tweede entree en 
uitbouw. Woningen met een representatieve kamer over. 

• In de wat duurdere buurten, maar niet in de duurste delen. 
• Goede parkeermogelijkheden (ook voor eventuele klanten). 
• Mogelijkheid om klanten te ontvangen. 
• Voorzieningen in de wijk. 
• Representatieve uitstraling is belangrijk. 
• Bedrijfsverzamelgebouwen, representatief met receptie. 
• Flexplekken matig gewaardeerd, te vrijblijvend en duur. 
• Mogelijkheden voor deelhuur: goedkoop en aanspraak. 

 Ambacht en creativiteit, bijvoorbeeld: 
• Creatieve ontwerpers 
• Drukkerijen 
• Bouwvakkers 
• Automonteurs  
• Meubelmakers 
• Reparateurs 
• Glazenwassers 
• Stukadoors 

• Ruwe en onaffe ruimtes die ze naar hun hand kunnen zetten. 
• Autobereikbaarheid is niet belangrijk, bereikbaarheid 

per fiets en ov wel. 
• Goedkoop en flexibel. 
• Clusters op plekken met een duidelijke eigen identiteit. 
• Nabijheid van anderen/netwerk is cruciaal, voor 

samenwerking, gezelschap en kostendeling. 
• Ruimte voor ontmoeting is essentieel. 
• Mogelijkheden om creëren te combineren met verkoop. 
• Aanwezigheid van een brandpunt/trekker in de buurt 

bijvoorbeeld in de vorm van een museum. 
• Combinatie van atelier en klein deel kantoor. 
• Locatie in de stad is niet doorslaggevend. 
• Thuiswerkers: ruime, diepe kavels met mogelijkheden voor 

opslag of garageboxen. 
• (Tijdelijke) ruimte op kleinschalige bedrijventerreinen. 

Bron: Bureau Nieuwe Gracht, BuroCerutti en Universiteit Utrecht (2016), bewerking Stec Groep, 2019 

We gaan er vanuit dat de wensen ten aanzien van huisvesting van zelfstandigen in gemeente De Ronde 
Venen grotendeels vergelijkbaar zijn met de situatie van de Utrechtse zzp-ers. Dienstverlenende zzp-ers 
hebben een belangrijk aandeel. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat ze vooral aan huis werken en hun 
ruimtevraag zich vooral zal vertalen in een extra kamer aan huis of de mogelijkheid het huis (op termijn) uit 
te breiden. Een deel zal uit de voeten kunnen in een bedrijfsverzamelgebouw met kantoorruimte, die dan 
het liefst wel in de wijk gelegen is. Zzp-ers in creatieve beroepen en ambachten (waaronder we ook bouw 
en industrie scharen) hebben behoefte aan meer ruimte in garageboxen, atelierruimte of werkplaatsen. 
Een deel hiervan kan ook gerealiseerd worden op de eigen kavel bij de woning. 
 
Dienstverlenende zelfstandigen (zzp-ers) zoeken kantoorruimte 
Verreweg het grootste deel van de dienstverleners werkt aan huis. Een klein deel heeft behoefte aan een 
eigen kantoor. Onderzoek van de website zzp-barometer geef inzicht in de populairste plekken om buiten 
de deur te werken voor zzp-ers13. Van de zzp-ers die buiten de deur werken, werkt 88% op locatie bij de 
klant, en 12% werkt op een eigen kantoor buiten de deur. Van de 88% zzp-ers die bij de klant werken, geeft 
21,5% aan het liefst op een flexplek te zitten en 23,5% in een horecagelegenheid. We concluderen dat de 
ruimtevraag naar kantoorruimte voor zzp-ers voornamelijk komt van de 12% die op een eigen kantoor 
buiten de deur werken.  
 
Ambacht en creatief zoeken naar ruimte als atelier, garagebox, of kleinschalige werkplaast 
16% van de zzp-ers is volgens het onderzoek van de gemeente Utrecht geïnteresseerd in woon-
werkconcepten. We doen de aanname dat dit vooral zzp-ers zijn die actief zijn in het segment ambacht en 
creativiteit en zoeken naar ruimte zoals een atelier, garagebox, of kleinschalige werkplaats die te 
combineren is met een woning op de kavel.  

                                                        
13 Online vragenlijst onder circa 1.600 zzp-ers, zie: https://zzpbarometer.nl/2017/06/20/infographic-flexwerkplekken/#.Wnsf9K7iYkI.         
Op de vraag waren meerdere antwoorden mogelijk dus de totalen tellen niet op tot 100%. 

https://zzpbarometer.nl/2017/06/20/infographic-flexwerkplekken/#.Wnsf9K7iYkI
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Type locaties: ruimtevraag heel divers en deels overlap met bedrijventerreinenvraag 
De kwalitatieve vraag naar informele werklocaties in de gemeente De Ronde Venen overlapt deels met de 
vraag naar bedrijventerreinen (en kantoorruimte op bedrijventerreinen), zo schatten we in. Een deel van de 
vraag komt namelijk vanuit dienstverlenende zzp-ers die kantoorruimte zoeken. Voor dergelijke bedrijven is  
flexibiliteit en een representatieve uitstraling vaak een belangrijke locatie-eis. Vanuit segment ambacht en 
creativiteit is doorgaans ook vraag naar oudere, ‘gekke’ plekken met karakter en (functionele) ruimte om te 
experimenteren.  
 
Wel zien we dat ook deze vraag vooral kleinschalig is en bedrijfsverzamelgebouwen interessant kunnen 
zijn, indien hier ook kantoorruimte beschikbaar is en bij voorkeur in een woonwijk. Vooral ambachten 
kunnen ook prima hun weg vinden naar een (kleinschalig) bedrijventerrein. Dergelijke zelfstandigen 
kunnen naarmate zij doorgroeien voorkeur ontwikkelen voor een formele werklocatie. Daarmee is ook 
binnen dit segment deels overlap met de vraag naar bedrijventerrein, zo verwachten we. Prijs van het te 
huren/kopen object (meestal gaat het om een kleine bedrijfsunit of ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw) 
op een bedrijventerrein is daarbij overigens vaak doorslaggevend. Het interview met een zelfstandige uit 
gemeente De Ronde Venen bevestigde dit. Aandachtspunt is het ontbreken van geschikt aanbod op een 
bedrijventerrein. Momenteel staat vooral kantoorvastgoed leeg. 
 
Verschijningsvorm: vormen van woon-werk concepten 
Voor specifiek woon-werk maken we onderscheid in drie concepten: 
• Werken-in-huis betreft woningen waarin ruimte is gecreëerd voor bedrijfsactiviteiten, en waarbij het 

woon- en werkgedeelte vaak flexibel indeelbaar is. Dergelijke woonwerkunits zijn vaak geschikt voor 
zakelijke en persoonlijke dienstverlening, en creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid.  

• Werken-aan-huis betreft een bouwkundige eenheid met twee duidelijk gescheiden componenten: de 
woning en de werkruimte. Dat kan een woning met een grote (garage)roldeur zijn of een woning met 
een kleine bedrijfshal beneden. Dergelijke woonwerkunits zijn vaak geschikt voor bedrijven in de 
productie en ambachtelijke activiteit.  

• Werken-bij-huis betreft een fysiek gescheiden woon- en werkruimte. Bedrijfsactiviteiten vinden plaats 
in een aparte bedrijfshal achter of naast de woning. Dergelijke woonwerkunits zijn vaak geschikt voor 
bedrijven in sectoren handel en nijverheid en kleine technische bedrijven. 

 
Figuur 22: Referentiebeelden informele kleinschalige (woon)-werklocaties 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Stec Groep, 2019  

 Referentiebeeld Omschrijving/doelgroep 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hoogwaardige kleinschalige bedrijfsruimte met 
kantoorruimte op verdieping en bedrijfsruimte op 
begane grond. Doelgroep: zelfstandigen en 
kleinschalige (productie)bedrijven in zoals 
grafisch/industrieel ontwerpers, fotografen met 
fotostudio, meubelstoffeerderij, fietskoeriers, 
reparatie van consumentenartikelen et cetera. 
Units van circa 200 m2 op twee verdiepingen. 

 
Praktijkruimte inclusief kleinschalige kantoren, 
bijvoorbeeld geschikt voor fysiotherapie, 
beweegcentrum, tandarts, kleinschalige 
gezondheidscentrum. Bedrijfsverzamelgebouw 
met kantoren op verdieping en praktijkruimtes in 
de plint. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz2LT8yLXdAhUODuwKHcNkBwsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.funda.nl/koop/verkocht/oosterbeek/huis-49124594-utrechtseweg-115/&psig=AOvVaw2JbNQZz83HeiVfh1Umu1QU&ust=1536845230608397
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Marktpeiling 
Aanpak en gebruikte bronnen 

Maximaal participatief met het bedrijfsleven via een online marktpeiling 
Om grip te krijgen op de marktvraag (marktpeiling) naar bedrijfsruimte is in overleg met de gemeente en 
De Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) De Ronde Venen een enquête opgesteld. Via portal 
www.vraagmonitor.nl/derondevenen is de enquête in de periode 11 april tot en met 15 mei opengesteld. 
Zie hieronder een schermafdruk. Ondernemers zijn uitgenodigd via:  
• Begeleidende brief naar alle ondernemers en aandacht via social media (door gemeente) 
• Nieuwsbericht naar aangesloten leden (door ondernemersverenigingen) 
• Herinnering per brief (door gemeente) 
 
Figuur 23: Schermafdruk online portal 

 

Bron: Stec Groep, 2019 

Alle bedrijven in de gemeente zijn uitgenodigd, behalve bedrijven in de detailhandel (centrum), horeca, 
zorg en agrarische sector. De enquête geeft daardoor enkel inzicht in de actuele lokale huisvestingsvraag. 
Mogelijke vraag van buiten de gemeente, bijvoorbeeld vanuit buurgemeenten, is niet meenomen.  
 
Enquête onder bestaand bedrijfsleven over (toekomstige) ruimtebehoefte 
De enquête richt zich op de (toekomstige) ruimtebehoefte van het bestaande bedrijfsleven gevestigd in 
gemeente De Ronde Venen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen, midden- en kleinbedrijf  
en grootbedrijf. Categorisering mogelijk op basis van onder andere het aantal medewerkers, bedrijfssector 
of vestigingslocatie (op een bedrijventerrein, in bedrijfsruimte in de bebouwde omgeving, op een solitaire 
locatie in het buitengebied of aan huis). Naast algemene bedrijfskenmerken (zoals omvang huidige 
bedrijfskavel en bedrijfspand) en de huidige plek (eigendomssituatie, bouwjaar en pluspunten/minpunten) 
zijn vooral vragen gesteld over de (toekomstige) ruimtebehoefte. Zijn ondernemers tevreden op de huidige 
vestigingslocatie, is men van plan om te investeren in de huidige vestigingslocatie, of spelen er verhuis- of 
uitbreidingsplannen? Indien er plannen spelen, hoe concreet zijn deze plannen en wat zijn de motieven en 
locatievoorkeuren (type ruimte en locatiekenmerken). We weten uit ervaring dat slechts een deel van de 
vraag zich daadwerkelijk zal omzetten naar ruimtevraag. Zodoende passen we correcties toe op basis van 
ervaringsgetallen. Ook zijn vragen gesteld over innovaties en verduurzaming van het bedrijfsleven. 

http://www.vraagmonitor.nl/
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RESPONS BEDRIJFSLEVEN GEMEENTE DE RONDE VENEN: 217 INGEVULDE ENQUÊTES 

In totaal hebben 217 bedrijven de online enquête ingevuld. Een groot aantal ondernemers staat stil bij de 
ruimtebehoefte en toekomst van het bedrijf: waar moeten uw pand, kavel en bedrijfsomgeving aan 
voldoen? Een belangrijk deel van de respondenten is momenteel gevestigd op een bedrijventerrein. Het 
betreft 100 respondenten. Het responspercentage van bedrijven op bedrijventerreinen is daarmee circa 
16,5%. Deze inbreng is waardevol voor een actueel inzicht in de (ruimte)behoefte van bedrijven en te 
werken aan een goed vestigingsklimaat en passende vestigingslocaties voor bedrijven. 

 
In peiling aanvullende (boven)regionale georiënteerde ruimtevraag niet onderzocht  
Het is niet onwaarschijnlijk dat ook bedrijven die nu buiten de gemeente gevestigd zijn in de toekomst 
behoefte hebben aan ruimte in De Ronde Venen. De aard en omvang van deze ruimtevraag kan op basis 
van dit behoefteonderzoek onder het lokale bedrijfsleven niet worden bepaald. Dergelijke ruimtevraag laat 
zich overigens moeilijk voorspellen, omdat het uitbreidingsvraag betreft van bedrijven die door hun 
specifieke locatie-eisen overwegend op een regionaal tot bovenregionaal niveau oriënteren bij de 
locatiekeuze. Bijvoorbeeld langs de belangrijke vervoerscorridors (weg, spoor, water, lucht). 
 
Het gaat meestal om een beperkt aantal bedrijven (maar grote oppervlakten) en daarmee een potentieel 
belangrijk aandeel in de totale ruimtevraag. We verwachten dat de ruimtevraag in De Ronde Venen vooral 
afkomstig is van lokale bedrijvigheid. Dit beeld wordt bevestigd met de analyse van verhuisbewegingen. 
Toch constateren we dat er ook bedrijven zijn die daadwerkelijk over een grotere afstand verhuizen en dus 
van buitenaf in kunnen stromen. Hierbij gaat het vaak om grote logistieke en industriële bedrijven. Dit 
baseren we op gegevens van onze Database Bovenregionale Locatiedynamiek (Stec Groep, 2000-2018). 
Regelmatig zien we ook bij deze doelgroep dat de meeste bedrijven het liefst op of zo dicht mogelijk bij de 
huidige bedrijfsvestiging blijven. Vestigingsfactoren als herkomst van werknemers, maar ook het netwerk 
van toeleveranciers en afnemers (de keten) waarin deze bedrijven actief zijn, speelt daarbij een belangrijke 
rol. Hoe groter de binding met andere bedrijven in de regio/de waardeketen (cluster), hoe eerder het bedrijf 
zal opteren voor een locatie nabij. 
  
Naast enquête verdiepende interviews en werksessie over conceptresultaten 
Nadat de investerings-, uitbreidings- en eventuele verplaatsingsbehoefte van bedrijven is geïnventariseerd 
hebben we de belangrijkste resultaten besproken in een werksessie, bestaande uit gemeente De Ronde 
Venen, een afvaardiging van het bedrijfsleven, ondernemers en intermediairs. Daarnaast zijn verschillende 
verdiepende individuele interviews afgenomen met bedrijven en intermediairs ter verificatie en verdere 
duiding van de enquêteresultaten. De interviews zijn ook benut om de situatie van het bedrijf/intermediair 
te bespreken en aandachtpunten op te halen voor het vervolg.  
 
Tabel 17: Bronnenlijst bottum-up marktvraag bedrijfsruimte 

Bron  Toelichting 

A. Online marktpeiling 
(enquête) en afstemming 
en input vanuit ‘de markt’ 
tijdens werksessie 

 
 
 
 
 

• Enquête ruimtebehoefte gemeente De Ronde Venen 
• Periode openstelling: 11-04-2019 – 15-05-2019.  
• Werksessie: marktinput op conceptresultaten (gemeente en 

afvaardiging bedrijfsleven en intermediairs) d.d. 26-06-2019 

B. Schouw en verdiepende 
individuele gesprekken met 
bedrijven en intermediairs 

 
 
 
 
 

• Schouw van de bedrijventerreinen d.d. 25-03-2019 
• Interview met Ronald Meijer Dienstverlening d.d. 27-05-2019 
• Interview met Van Schie B.V. d.d. 03-06-2019 
• Interview met Autobedrijf van Rijn d.d. 03-06-2019 
• Interview met Arch. bur HW van der Laan d.d. 05-06-2019 
• Interview met A2 bedrijfsmakelaars d.d. 05-06-2019 
• Interview met Rabobank Rijn en Veenstromen d.d. 05-06-2019 
• Interview met Netsquare d.d. 05-06-2019 
• Interview met Brouwer Transport en Logistiek d.d. 12-06-2019 

Bron: Stec Groep, 2019 
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