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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De gemeente De Ronde Venen heeft Stec Groep gevraagd een actueel inzicht te geven in de omvang 
(kwantitatief) en aard (kwalitatief) van de toekomstige marktvraag voor bedrijfsruimte. Deze prognose biedt 
vervolgens handvatten voor goede regionale afspraken en het bedrijventerreinenbeleid. Naast inzicht in de 
ruimtebehoefte van bedrijven heeft de gemeente ons ook gevraagd het aanbod op bedrijventerreinen en 
informele werklocaties door te lichten. Om een beeld te geven van de toekomstige leegstandsrisico’s 
voeren we een Leegstand Risico Indicator (LRI) analyse uit op de bedrijventerreinen in gemeente De Ronde 
Venen. De LRI-analyse geeft eerste inzicht in de (in)courantheid van vastgoed op pandniveau.  
 
Voor de analyse van de (in)courantheid van vastgoed is een data-analyse uitgevoerd om alle relevante 
kenmerken van het aanbod op pandniveau in beeld te brengen. Aanvullend maken we gebruik van de 
kennis en kunde van Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). 
 
Dit rapport is een bouwsteen: analyse leegstandsrisico bedrijventerreinenvoorraad 
Deze rapportage bevat een tussenresultaat. 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. Het 
gaat om een beschrijvende analyse met een doorkijk naar herontwikkelingspotentie (en eventueel 
transformatiepotentie) van locaties. In dit tussenrapport staan nog geen concrete acties. 
 
Conclusies uit LRI-analyse zijn input voor aanbevelingen en acties 
De conclusies uit de LRI-analyse nemen we mee in het hoofdrapport ‘Ruimtebehoefte bedrijven De Ronde 
Venen’. In het hoofdrapport geven we actie(punten) aan voor de terreinen op basis van onze analyses. Dit 
zijn onder andere de LRI-analyse, Next-Economy Effect Rapportage (N-EER) analyse, inzicht in de 
ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen, de online marktpeiling en interviews/gesprekken met 
ondernemers. Dit vertalen we vervolgens in concrete aanbevelingen en acties (voor gemeente en 
ondernemers). 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak en worden de gebruikte bronnen van de Leegstand Risico Indicator analyse 
uiteengezet. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de LRI-analyse per bedrijventerrein beschreven. We 
gaan daarnaast in op de potentie voor herontwikkeling op de bedrijventerreinen in De Ronde Venen.   
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2 Aanpak 
Aanpak en gebruikte bronnen 

(In)courantheid vastgoed in beeld met behulp van big data 
Voor de bestaande vastgoedvoorraad op de bedrijventerreinen in gemeente De Ronde Venen hebben we 
een inschatting gemaakt van het risico op leegstand in de toekomst. Het gaat om de (in)courantheid van 
panden op korte termijn. We hebben voor elk pand de volgende indicatoren in beeld gebracht: 

1. Bouwjaar 
2. Aantal adressen per pand 
3. Gebruiksfunctie(s) 
4. Economische ontwikkeling (werkgelegenheid en vestigingen) bedrijventerrein 
5. Leegstand bedrijventerrein 

 
Figuur 1: Leegstand Risico Indicator De Ronde Venen 

 
Elk van deze indicatoren heeft invloed op hoeveel risico een pand heeft om in de toekomst leeg te staan, 
we lichten de indicatoren hieronder toe. De ;eegstand per bedrijventerrein nemen we in deze analyse niet 
mee, omdat we hebben vastgesteld dat op alle terreinen in gemeente De Ronde Venen weinig leegstand is 
(Bron: Funda In Business, peildatum 20 mei 2019). 
 

1. Bouwjaar: Oudere panden zijn vaker minder courant, in uitstraling maar ook door een beperktere 
vrije hoogte van het pand. Daarom hebben dergelijke panden een verhoogd risico op leegstand.  

2. Adressen per pand: Panden met meerdere adressen hebben meerdere eindgebruikers, de kans dat 
het pand in zijn geheel leeg komt te staan is kleiner wanneer er meerdere eindgebruikers zijn. 

3. Gebruiksfunctie(s): De grootste doelgroep voor bedrijventerreinen zijn bedrijfsruimtegebruikers. 
Bedrijfsruimtegebruikers zitten vaak in een pand met een industriefunctie. Panden met een 
kantoor- of woonfunctie op een bedrijventerrein spreken een veel kleinere doelgroep aan en 
hebben daarmee meer kans om leeg te staan.  

4. Economische ontwikkeling bedrijventerrein: Wanneer het economisch goed gaat met een 
bedrijventerrein gaan er minder bedrijven failliet en zijn ondernemers meer geneigd in hun 
onderneming en pand te investeren, dit leidt tot een verminderd risico op leegstand. Andersom 
zien we dat als het economisch niet goed gaat met een terrein ondernemers minder investeren - 
met verloedering van panden en kavels als gevolg - en vaker failliet gaan. Dit leidt tot een 
verhoogd risico op leegstand.  

 
Per indicator zijn er maximaal 4 punten toegekend. Een pand kan dus maximaal 16 punten scoren. Hoe 
lager een pand scoort, hoe hoger het risico op leegstand. Het gaat hierbij om een theoretische benadering 
van potentiële leegstand, op basis van een data-analyse.  
 
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 van een pand/locatie. 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. 
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Resultaat LRI-analyse: inschatting kans op leegstand en (in)courantheid op korte termijn 
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.  

BETEKENIS LRI UITKOMSTEN 

De LRI uitkomsten moeten vooral gezien worden als een indicatie, waarmee we op pandniveau1 grafisch 
weergeven waar de hotspots zitten met een verhoogd risico op leegstand in de toekomst. De analyse is 
op pandniveau uitgevoerd maar de resultaten kunnen het best op (deel)gebied niveau worden bekeken. 

 
Tabel 1: Bronnenlijst Leegstand Risico Indicator 

Indicator Gebruikte bron 
Bouwjaar Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), oktober 2018 
Aantal adressen per pand BAG (oktober, 2018); bewerking Stec Groep (2019) 
Gebruiksfunctie(s) Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), oktober 2018 
Economische ontwikkeling bedrijventerrein PAR, Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (2019) 
Leegstand bedrijventerrein Funda In Business (2019), peildatum: 20 mei 2019 

Bron: Stec Groep, 2019 

Beoordeling richt zich op alle bedrijventerreinen De Ronde Venen 
Gemeente De Ronde Venen kent in totaal zes (formele) bedrijventerreinen2. Dit zijn: Baambrugge Noord, 
Bovenkamp, Hollandse Kade, bedrijventerrein Mijdrecht, Spoorlaan en Voorbancken. Voor alle terreinen is 
een analyse uitgevoerd. Bedrijventerrein Mijdrecht is van een substantiële omvang (ruim 175 hectare 
bruto). Het terrein is ingedeeld in vier deelgebieden. De belangrijkste resultaten worden uiteengezet.  
 
Herontwikkelingspotentie ten opzichte van leegstandsrisico 
Vervolgens zetten we het leegstandsrisico voor de verschillende bedrijventerreinen (en deelgebieden van 
bedrijventerrein Mijdrecht) af tegen de herontwikkelings- of herstructureringspotentie. De 
herontwikkelings- of herstructureringspotentie baseren we op de volgende aspecten: 

1. Ligging (afstand tot centrum en woongebied) 
2. Omgevingskwaliteit  
3. Bouwperiode panden 
4. Kwaliteit vastgoed 

 
Met zowel het leegstandsrisico als de herontwikkelings- of herstructureringspotentie in beeld kunnen de 
terreinen en deelgebieden worden ingedeeld in een afwegingsmatrix. Met behulp van een matrix brengen 
we in beeld waar kansen liggen voor een potentiële herontwikkeling of herstructurering per terrein of 
deelgebied en welke acties daarbij horen.  

                                                        
1 Hierin zijn alle BAG-objecten op de bedrijventerreinen in de gemeente meegenomen. Sommige BAG-objecten op bedrijventerrein 
Mijdrecht hebben geen adres, vaak zijn dit bijgebouwen van bedrijven. Deze objecten hebben geen score gekregen en zijn in de 
kaartbeelden grijs weergegeven. 
2 Per Q3 2019 is bedrijventerrein Amstelhoek in de registratie van IBIS Bedrijventerreinen opgenomen. Betreft bedrijvigheid aan de 
Amstelkade 62 t/m 69 en Ringdijk 1e bedijking. Voor dit onderzoek is deze locatie niet als (formeel) bedrijventerrein meegenomen. 
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3 Resultaten 
Bedrijventerreinen De Ronde Venen 

Dit hoofdstuk bevat een LRI-analyse van de zes bedrijventerreinen. Onderstaand figuur geeft de ligging van 
de terreinen in de gemeente De Ronde Venen weer.  
 
Figuur 2: Bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen 

Bron: Stec Groep, 2019 

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 2. Het merendeel van de 
terreinen met een verhoogd risico op leegstand vraagt op termijn om herstructurering (van het vastgoed).   
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Tabel 2: 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 

3.1 Bedrijventerrein Mijdrecht 

Bedrijventerrein Mijdrecht is, vanwege haar omvang (ruim 175 hectare bruto), ingedeeld in een viertal 
deelgebieden. Het betreft een ruimtelijke afbakening, zoals weergegeven in onderstaand figuur. 
 
Figuur 3: Ruimtelijke afbakening deelgebieden Bedrijventerrein Mijdrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stec Groep, 2019 

Westelijke rand en zuidoosten van bedrijventerrein Mijdrecht hebben verhoogd risico op leegstand  
Op bedrijventerreinniveau zien we dat de locatie gemiddeld scoort op leegstandsrisico .De hotspots met 
verhoogd risico op leegstand (op korte termijn) bevinden zich in de westelijke rand en in de zuidwestelijke 
hoek van het terrein (zie het figuur 4 op de volgende pagina).  
 
De panden op Bedrijventerrein Mijdrecht zijn met een gemiddeld bouwjaar van 1987 (aan de oudere kant) 
qua leeftijd. Ouder bedrijfsvastgoed is destijds op maat gemaakt voor de toenmalig (eigenaar-)gebruiker. In 
de huidige situatie zijn deze panden lang niet altijd geschikt (te maken) voor de doorsnee eindgebruiker. 
Oudere vastgoed kenmerkt zich bijvoorbeeld door een beperkte inpandige vrije hoogte. Oudere panden 
beschikken soms maar over een vrije hoogte van 4 tot 6 meter. Het gros van de panden op Bedrijventerrein 
Mijdrecht heeft een industriefunctie. In het algemeen hebben deze panden een lager risico op toekomstige 
leegstand. Toch zijn er ook panden met een woon- of kantoorfunctie aanwezig, dergelijke gebruiksfuncties 
zijn minder courant op een bedrijventerrein omdat ze een hele specifieke doelgroep aanspreken: mensen 
die op een bedrijventerrein willen wonen en ondernemers die een bedrijventerrein geschikt vinden als 
kantoorlocatie. Bij vertrek van de huidige eindgebruiker is daardoor een verhoogd risico op leegstand. 
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Figuur 4: LRI scores bedrijventerrein Mijdrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stec Groep, 2019 

Bedrijventerrein Mijdrecht hebben we verdeeld in deelgebieden. We zien dat het deelgebied in het 
noordoosten (Werkeiland en Oost) gemiddeld tot weinig risico heeft op leegstand. In dit deelgebied zijn 
nauwelijks panden met een hele lage LRI-score. Daarnaast kent dit deelgebied veelal kleinere bedrijfs- en 
kantoorpanden, waardoor leegstaand minder effect heeft op de rest van het gebied. De banen in dit gebied 
zijn stabiel sinds 2009, het aantal vestigingen neemt – mede dankzij nieuwbouw – toe. We constateren op 
basis van de analyse dat het grote pand in het noordwesten van Mijdrecht (productielocatie S.C. Johnson) 
een verhoogd risico op leegstand heeft.  
 
In het gebied ten noorden van de Industrieweg zien we aan de oostkant panden met weinig risico op 
leegstand, aan de westkant zien we een aantal panden die verhoogd risico op leegstand hebben. In dit 
deelgebied nemen zowel de banen (circa 15%) en de vestigingen (circa 25%) toe sinds 2009. Dit is echter 
geen garantie voor de toekomst. Investeringen in vastgoed en openbare ruimte kunnen waardedaling en 
vertrek van eindgebruikers voorkomen. In het gebied ten zuiden van de Industrieweg is een relatief groot 
risico op leegstand, verwachten we. Vooral in de oostelijke en de westelijke rand. In dit deelgebied zijn in 
de periode 2009-2018 zowel het aantal banen (circa 10%) als het aantal vestigingen (circa 1%) afgenomen. 
 
3.2 Overige bedrijventerreinen 

Baambrugge Noord  
Op basis van LRI-scores zien we dat Baambrugge Noord (figuur 5) een hoog leegstandsrisico heeft. Het is 
een betrekkelijk klein terrein (3 hectare bruto) met relatief verouderd vastgoed. Op het moment dat hier 
eindgebruiker(s) vertrekken is langdurige leegstand reëel.  
 
Bovenkamp veelal verhoogd risico; beperkt leegstandsrisico Hollandse Kade 
Op Bovenkamp zien we eenzelfde beeld. Het contrast tussen Bovenkamp en Hollandse Kade is erg groot, 
zoals zichtbaar wordt in figuur 6. De panden op Hollandse Kade hebben op korte termijn een relatief laag 
risico. De verschillen tussen beide terreinen Abcoude zijn goed verklaarbaar. De vastgoedvoorraad op 
Hollandse Kade is relatief jong en het gaat om courante bedrijfs- en kantoorpanden. We zien daarnaast een 
positieve ontwikkeling in banen en vestigingen op het terrein (stijging van bijna 75%). De bedrijfspanden 
op Bovenkamp zijn ouder. De ligging, op korte afstand van het treinstation, is een pré voor beide locaties.  
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Figuur 5: LRI scores Baambrugge Noord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stec Groep, 2019 

Figuur 6: LRI scores Hollandse Kade (links) & Bovenkamp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stec Groep, 2019 

Voorbancken scoort gemiddeld; Spoorlaan heeft verhoogd risico op leegstand 
Zowel Spoorlaan als Voorbancken (Vinkeveen), hebben risico op leegstand. Zie figuur 7. Op Voorbancken 
is de situatie iets beter dan op Spoorlaan. We constateren dat op Spoorlaan meerdere panden een lage 
LRI-score hebben. Het betreft relatief veel solitaire panden die in de jaren zestig en zeventig zijn gebouwd. 
Voor deze panden geldt een verhoogd risico wanneer de eindgebruiker vertrekt.  
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Figuur 7: Voorbancken (links) & Spoorlaan (rechts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stec Groep, 2019 

3.3 Herontwikkelingspotentie  

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. In figuur 
8 is de herontwikkelingspotentie afgezet tegen het leegstandsrisico (LRI-score locaties of deelgebied).  
 
Figuur 8: Maxtrix herontwikkelinspotentie versus leegstandsricio (LRI-score locatie/deelgebied) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bron: Stec Groep, 2019 
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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 
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 
in zekere zin 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) 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 of herstructurering. Belangrijk 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.  
 
Figuur 9: Herontwikkelingspotentie ten opzichte van leegstandsrisico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bron: Stec Groep, 2019 
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