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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Gemeente Zeewolde is bezig met planvorming voor de toevoeging van hectaren bedrijventerrein aan de
bedrijventerreinenvoorraad in Zeewolde. De behoefte aan een mogelijke uitbreiding van de
bedrijventerreinvoorraad moet daarbij worden aangetoond in kader van de Ladder voor duurzame
verstedelijking (hierna: de Ladder).
De uitbreiding ten noordoosten van Trekkersveld III vormt de afronding van het bedrijventerrein. Het
bedrijventerrein zal bedrijvigheid binnen een doelgroep met een kavelomvang van circa 3.000 m² tot 5
hectare gaan bedienen. Naar verwachting zal een groot deel van het terrein worden ingevuld door lokale
bedrijven die uitbreidingsruimte nodig hebben. Daarnaast zal het bedrijventerrein ook een deel van de
regionale vraag opvangen uit Flevoland maar ook uit omliggende gemeenten in andere provincies zoals
Gelderland en mogelijk ook Utrecht of Noord-Holland. Incidenteel zullen zich grootschalige (XL) bedrijven
met een kavelgrootte van 3 tot maximaal 5 hectare zich op de locatie (kunnen) vestigen.

DEFINITIES PRIMAIRE DOELGROEP EN INCIDENTELE RUIMTEVRAGERS:
In de Laddertoets wordt onderscheid gemaakt naar twee type ruimtevragers die zich op bedrijventerrein
Trekkersveld kunnen vestigen:
1. De primaire doelgroep met een kavelomvang van 3.000 m² tot 3 hectare. De verwachting is dat het
plan allereerst en vooral wordt ingevuld door lokale en regionale bedrijven binnen een straal van
circa 15 tot 20 kilometer.
2. De incidentele grootschalige (XL)-ruimtevragers met een kavelomvang van 3 tot 5 hectare. Dit zijn
voornamelijk grootschalige bedrijven met een oriëntatie op de logistieke hotspot Almere-LelystadZeewolde.

1.2 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de uitgangspunten voor de Ladder voor
duurzame verstedelijking. In hoofdstuk 2 bepalen we het relevante verzorgingsgebied voor de ontwikkeling
van Trekkersveld IV in Zeewolde. In hoofdstuk 3 geven we vervolgens een samenvatting van de vraagaanbodsituatie. Ten slotte gaan we in op mogelijke ruimtelijke effecten die met de realisatie van
Trekkersveld IV gepaard gaan.
In de bijlage leest u een gedetailleerde bepaling van de ruimtebehoefte naar hectaren bedrijventerrein en
het planaanbod binnen het verzorgingsgebied van Trekkersveld IV.
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2 Uitgangspunten
Ligging en bereikbaarheid

Doelgroep

Ruimtelijke opzet

Ruimtelijke uitgangspunten Trekkersveld IV
• Trekkersveld IV wordt aansluitend op Trekkersveld III gerealiseerd. Trekkersveld IV wordt ten
noordoosten van het bestaande terrein ontwikkeld.
• De locatie is goed en direct ontsloten via de provinciale weg N305 (‘Gooiseweg’). Vanaf de N305
kan de oprit naar de snelweg A28 bij Harderwijk met de (vracht)auto binnen 15 minuten worden
bereikt en de oprit naar de snelweg A28 bij Nijkerk binnen 13 minuten. Almere ligt op circa 18
minuten rijden en de ring van Amsterdam op een half uur rijtijd.
• Trekkersveld IV richt zich met name op reguliere lokale bedrijven die uitbreidingsruimte zoeken en
of nieuwvestiging voor ogen hebben. Het merendeel van de bedrijven is al op een bedrijventerrein
in Zeewolde gevestigd maar uit hun jasje gegroeid.
• Bedrijven op bedrijventerreinen in Zeewolde zijn voor een groot deel werkzaam in de sectoren
food, productie en bouw. Deze sectoren zorgen voor spin-off naar sectoren als logistiek en
groothandel.
• Bedrijventerrein Trekkersveld IV zal voornamelijk lokale tot regionale bedrijven huisvesten met een
kavelomvang van 3.000 m² tot 3 hectare.
• Trekkersveld IV kan daarnaast ook grotere (XL) bedrijven van buiten de gemeente Zeewolde
huisvesten, dit is echter geen primair doel. Dit gaat om bedrijven met een kavelomvang van 3 tot
maximaal 5 hectare.
• Het beoogde bedrijventerrein Trekkersveld IV wordt maximaal circa 35 hectare groot.
• De bedrijfskavels variëren in omvang en zijn maximaal 5 hectare groot.

Bron: Gemeente Zeewolde, 2020

2.1 Ladder als motiveringsvereiste voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen
De Ladder is een motiveringsvereiste voor ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling
mogelijk maken. In de toelichting van het bestemmingsplan dient dan een motivering voor de Ladder te
zijn opgenomen. Sinds 1 juli 2017 is de Laddersystematiek in het Besluit ruimtelijk ordening (Bro)
gewijzigd. De Ladder is verankerd in artikel 3.1.6. lid 2 Bro en luidt als volgt:
‘De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.’
De Ladder is alleen van toepassing op een plan dat een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Is
dit het geval dan is een beschrijving van de behoefte nodig. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk
gebied is een uitgebreidere motivering vereist waarin wordt ingegaan op de vraag waarom niet binnen het
bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien.
Om de vereisten van de Ladder te bepalen gaan we hierna achtereenvolgens in op de vraag (1) of er sprake
is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en (2) of de ontwikkeling binnen of buiten bestaand stedelijk
gebied is gelegen.

2.2 Beoogd bestemmingsplan Trekkersveld IV maakt een ‘nieuwe stedelijke
ontwikkeling’ mogelijk
Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling (NSO), dan is een plan Ladderplichtig. Een stedelijke
ontwikkeling wordt in artikel 1.1.1 Bro gedefinieerd als een:
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‘Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel,
woningbouwlocaties of andere stedelijk voorzieningen’.
In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgesteld; jurisprudentie geeft meer
duidelijkheid. Bij wonen geldt bijvoorbeeld dat in beginsel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling
bij een woningbouwlocatie vanaf 12 woningen. Voor andere stedelijke voorzieningen volgt uit
jurisprudentie dat van een nieuwe stedelijke ontwikkeling sprake is bij uitbreiding van 400 m2 tot 500 m2
bvo. Voor bedrijventerreinen is de ondergrens veelal afhankelijk van de locatie en van de aard van het
plan. Voor ontwikkelingen in de vorm van een terrein is 'in beginsel' geen sprake van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling als het ruimtebeslag minder dan 500 m² bedraagt. Door de toevoeging van 'in beginsel' bij
iedere ondergrens, lijkt de Afdeling duidelijk te willen maken dat geen sprake is van ‘harde’ ondergrenzen.
Gezien de beoogde ontwikkeling van meerdere hectare netto bedrijventerrein, kunnen we ervan uit gaan
dat Trekkersveld IV een stedelijke ontwikkeling is.
De Ladder is alleen van toepassing op nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarvan is in beginsel sprake als het
nieuwe bestemmingsplan meer bebouwing mogelijk maakt of een functiewijziging van zodanige aard en
omvang dat sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Aan beide voorwaarden wordt bij
Trekkersveld IV voldaan. De bebouwingsmogelijkheden nemen toe en er wordt een
bedrijventerreinbestemming toegekend aan de gronden in het plangebied waar dit op basis van het
vigerende bestemmingsplan (agrarisch) niet mogelijk is. Ofwel: het nieuwe bestemmingsplan is
Ladderplichtig. Dit betekent dat een beschrijving van de behoefte in ieder geval nodig is.

2.3 Trekkersveld IV is een uitbreiding buiten bestaand stedelijk gebied
Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijke gebied (BSG) is extra motivering vereist. Daarom checken
we hier of de ontwikkeling van Trekkersveld IV een ontwikkeling binnen BSG betreft. Artikel 1.1.1 Bro geeft
als definitie:
‘Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening,
bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele
voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’.
Naast de hiervoor genoemde definitie van bestaand stedelijk gebied, blijkt uit jurisprudentie dat ook de
geldende bestemming van een plangebied relevant kan zijn. Geldt er bijvoorbeeld een agrarische
bestemming die de ontwikkeling ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of
horeca niet mogelijk maakt, dan is veelal geen sprake van BSG 1.
Het nieuwe bestemmingsplan maakt een ontwikkeling van een buitenstedelijk gebied naar een plan met
een bedrijfsfunctie (bedrijventerrein) mogelijk. We constateren dat de ligging niet kan worden gezien als
‘binnen het bestaand stedelijk weefsel’ en dat het vigerende bestemmingsplan geen stedelijke functie
mogelijk maakt. We concluderen dan ook dat er geen sprake is van een ontwikkeling binnen BSG. Een
extra afweging van alternatieven binnen BSG is daarom noodzakelijk.

1

zie bijvoorbeeld: ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340.
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3 Verzorgingsgebied
3.1 Bedrijvendynamiek is bepalend voor verzorgingsgebied
Bij de bepaling van de bedrijventerreinvraag en de daarvan afgeleide behoefte, dient het ruimtelijke
verzorgingsgebied van Trekkersveld IV te worden bepaald. Het gaat bij de Ladder vervolgens o.a. om het
voorkomen van onnodig ruimtebeslag en het voorkomen van planoverschotten op de lokale/regionale
bedrijventerreinenmarkt. Dit wordt gebaseerd op (het bepalen van) de behoefte aan de ontwikkeling
binnen het relevante verzorgingsgebied. Een bedrijfsruimtegebruiker is niet gebonden aan
gemeentegrenzen maar de praktijk wijst uit dat de meeste verhuizingen binnen de gemeente plaatsvinden.
Trekkersveld IV in basis gericht op lokaal en regionaal maar bedient ook bovenregionale bedrijven
De bedrijventerreinenmarkt kan als ecosysteem worden gezien (zie figuur 1). De grootste bedrijven (veelal
grootschalige logistiek of industrie) en de meest bijzondere bedrijven met zeer specifieke locatie-eisen
(bijvoorbeeld sterke koppeling met een specifieke sector of hoge milieucategorie) zijn bereid om over een
grotere afstand te verhuizen voor een geschikte vestigingslocatie. Een bedrijventerrein met overwegend
reguliere kavels van circa 3.000 m² tot maximaal 5 hectare (zoals wordt beoogd op Trekkersveld IV) zal
reguliere bedrijfsruimtegebruikers trekken en incidenteel grootschalige (XL)-bedrijven. Al uitgegeven
kavels op andere terreinen in Zeewolde van een dergelijke omvang, voorzien doorgaans in de lokale tot
regionale bedrijfsruimtemarkt.
Figuur 1: Bedrijfsruimtemarkt als ecosysteem

Bron: Stec Groep, 2020.

Driekwart van de Nederlandse bedrijven verhuist binnen een straal van 5 kilometer
Onderzoek (PBL, 2007 & CBS, 2013) wijst uit dat circa 90 tot 95% van de bedrijfsverplaatsingen op
bedrijventerreinen binnen de COROP-regio 2 plaatsvindt. In de COROP-regio Flevoland is de gemiddelde
verhuisafstand van bedrijven circa 8 tot 9 kilometer.
Een groot deel (ruim twee derde) blijft daarbij ook binnen de gemeentegrenzen, blijkt uit hetzelfde
onderzoek. Onderzoek naar verhuisdynamiek binnen de gemeentegrenzen is beperkt. Uit diverse
onderzoeken komt naar voren dat:
• slechts 5% van alle bedrijven over de gemeentegrenzen wil verhuizen (en dus een sterke voorkeur
heeft voor de eigen gemeente);
• circa 75% van de bedrijven verhuist binnen een straal van 5 kilometer rondom de bestaande vestiging;
• circa 40% van alle bedrijven verhuist binnen een straal van 1 kilometer rondom de bestaande
vestiging.

Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. Deze indeling wordt
gebruikt voor analytische doeleinden.

2
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3.2 Verzorgingsgebied Trekkersveld IV primair lokaal tot regionaal
Aanvullend op de landelijke onderzoeken naar bedrijfsdynamiek voeren we een extra analyse uit naar
verhuisbewegingen van bedrijven naar of uit de gemeente Zeewolde. Dit is een betrouwbare manier om
het verzorgingsgebied voor een bedrijventerrein te duiden. Het geeft inzicht in de verplaatsingen van
bedrijven en waar deze ‘ruimtevraag’ vandaan komt. Zo maken we inzichtelijk waar potentiële
eindgebruikers voor de uitbreiding van Trekkersveld IV vandaan komen. We analyseren
verhuisbewegingen van bedrijven binnen een sector die doorgaans op een bedrijventerrein zijn gevestigd 3.
Uit een analyse van verhuisbewegingen van, naar en binnen de gemeente Zeewolde blijkt dat er in de
afgelopen vijf jaar (2015-2019) ruim 100 verhuisbewegingen hebben plaatsgevonden (bron:
Vastgoeddata.nl, april 2020). Uit de analyse van de verhuisbewegingen concluderen we het volgende:
• Van deze ruim 100 verhuizingen waren er 35 verhuizingen van bedrijven met meer dan één
werknemer. Deze verhuisbewegingen zijn voornamelijk van belang bij het bepalen van het
verzorgingsgebied van een ontwikkeling omdat deze voor een groter deel vanuit
economische/bedrijfsmatige overwegingen tot stand komen. Dit in tegenstelling tot eenmanszaken
waarbij persoonlijke overwegingen vaak een grote rol spelen in de totstandkoming van een
bedrijfsverplaatsing (denk aan een persoonlijke of ‘lege’ bv, en bedrijfjes aan huis).
• In dezelfde periode zijn 23 nieuwe bedrijven (met meer dan één werknemer) opgericht in Zeewolde.
Circa twee derde van de verhuisdynamiek van bedrijven in Zeewolde doet zich binnen de
gemeentegrenzen voor
We analyseren deze 35 verhuisbewegingen (c.q. de totale verhuisdynamiek op bedrijventerreinen) verder:
• Van deze 35 verhuizingen, verhuisden er 21 bedrijven binnen de gemeente Zeewolde (van een locatie
in de gemeente Zeewolde naar een andere locatie in de gemeente Zeewolde). Deze interne
verhuisdynamiek zorgde daarmee voor 60% van de totale verhuisdynamiek op bedrijventerreinen.
Deze interne verhuizingen waren goed voor 65% van het totaal aantal arbeidsverplaatsingen.
• Daarnaast verhuisden er 7 bedrijven (20% van de totale dynamiek) van buiten de gemeente Zeewolde
naar een locatie in de gemeente Zeewolde.
• Bedrijven (exclusief eenmanszaken) die van een andere gemeente naar Zeewolde zijn verhuisd in de
afgelopen vijf jaar doen dat gemiddeld over een afstand van circa 15 kilometer. Deze bedrijven komen
uit de directe omgeving van de gemeente; bijvoorbeeld Lelystad, Almere en Amersfoort.
• Uit registraties van de gemeente Zeewolde blijkt bovendien dat de bedrijven die van buiten gemeente
Zeewolde naar gemeente Zeewolde verhuizen gemiddeld circa één hectare groot zijn. In de laatste drie
jaar is deze gemiddelde omvang fors gestegen tot gemiddeld circa 2 hectare met uitschieters tot
maximaal circa 6 hectare. De gemiddelde omvang van een verkochte kavel – op basis van zowel
interne als externe verhuizingen – is circa 0,9 hectare.
• De overige 20% verhuisde vanuit Zeewolde naar een locatie buiten de gemeente: er zijn sinds 2015
zeven bedrijven uit Zeewolde vertrokken. Deze bedrijven verhuizen gemiddeld naar een plek op circa
20 kilometer van Zeewolde. Slechts één verhuizing vond over een afstand groter dan 20 kilometer
plaats (Zaandam). Vertrekkende bedrijven richten zich met name op de regio Amersfoort en Barneveld.
• De bedrijfsverhuisdynamiek in de afgelopen vijf jaar ondersteunt daarmee de stelling dat het
verzorgingsgebied van Trekkersveld IV voornamelijk lokaal tot regionaal is.
Verzorgingsgebied voor Trekkersveld IV is primair lokaal tot regionaal
Naar verwachting zal Trekkersveld IV voornamelijk lokale tot regionale bedrijvigheid – zoals MKB,
(food)industrie en logistiek - trekken. De bedrijven uit de primaire doelgroep (3.000 m² tot 3 hectare) zijn
veelal lokaal of regionaal geworteld. Het zoekgebied van deze bedrijven beperkt zich over het algemeen tot
Zeewolde aangevuld met bedrijven die binnen een straal van circa 15 tot 20 kilometer zijn gevestigd. Het
verzorgingsgebied van Trekkersveld IV voor de primaire doelgroep is daarmee naar verwachting regionaal.
Binnen dit verzorgingsgebied vallen negen gemeenten:
• Flevoland: Zeewolde, Almere, Lelystad en Dronten
• Gelderland: Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk
3

Alle SBI Codes beginnend met 10, 2, 3 en 4.
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Figuur 2: Primair verzorgingsgebied Trekkersveld IV

Bron: Stec Groep, 2020

3.3 XL-bedrijven oriënteren zich steeds meer op hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde
Aanvullend op dit lokale tot regionale verzorgingsgebied
zullen ook bedrijven van buiten dit primaire
verzorgingsgebied zich op Trekkersveld IV vestigen. Dit
zijn doorgaans XL-bedrijven die op zoek zijn naar een
relatief grote kavel (circa 3 tot 5 hectare). Deze XL-kavels
van een dergelijk grote omvang, zijn voor deze
bedrijven in de directe omgeving niet beschikbaar. Er
wordt daarom over de gemeente en/of regiogrenzen
gekeken: Zeewolde is dan een aantrekkelijk alternatief.
Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de ruimtelijke
spreiding van vestiging van XL-bedrijven in Nederland
tussen 2011 en 2018 (Database Locatiebeslissingen
Nederland, Stec Groep 2019). Naast de traditioneel
sterke locaties voor XL bedrijven in de regio Rotterdam,
West-Brabant, Tilburg en Noord-Limburg, is ook een
duidelijke clustering binnen de driehoek AlmereLelystad-Zeewolde te zien.

Figuur 3: Clustering XL-locatiebeslissingen

9
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Hoofdzakelijk regionale en nationale marktoriëntatie XL-bedrijven in driehoek Almere - Lelystad Zeewolde
Figuur 4: Bovenlokale en
De gunstige centrale ligging van de hotspot Almere - Lelystad regionale locatiebeslissingen
Zeewolde binnen Nederland, biedt vooral nationaal opererende
in Nederland per COROP
bedrijven met een grote logistieke component kansen. Zowel NoordNederland als Zuid-Nederland is binnen ruim twee uur bereikbaar vanuit
Zeewolde. Dit betekent dat een retourrit tussen Zeewolde en een stad
binnen Nederland binnen de maximale aaneengesloten rijtijd van een
vrachtwagenchauffeur kan worden volbracht.
E-fulfilment, retail, food en pakketdiensten zijn logistieke branches waar
veel bedrijven met een regionale tot nationale oriëntatie actief zijn.
Specifiek deze logistieke branches zijn dan naar verwachting ook kansrijk
voor Zeewolde. Dit blijkt bijvoorbeeld ook aan de reeds gevestigde
bedrijvigheid in Zeewolde waar vooral bedrijven vanuit de sector food en
ook e-fulfilment zijn gevestigd. Dit zijn segmenten die binnen korte tijd de
volledige marktregio willen kunnen bereiken, de centrale ligging van
Zeewolde is daarvoor ideaal.
Tabel 1: Spreiding distributiecentra naar marktoriëntatie (selectie van bedrijven)

Regionaal distributiecentrum

Nationaal / Benelux dc

Europees distributiecentrum

De logistieke bedrijven, verladers en
retailers met een regionale
marktoriëntatie zijn afhankelijk van de
structuur en het marktgebied dat zij
bedienen gevestigd in alle regio’s. Het
betreft hoofdzakelijk food(retail),
groothandel en pakketdiensten.

Flevoland, Utrecht, West-Gelderland en
Midden Brabant is voor logistiek
dienstverleners, verladers en retailers
met een nationale marktoriëntatie een
aantrekkelijke vestigingslocatie. In de as
Tilburg-Almere zijn diverse bedrijven
gevestigd. Zeewolde ligt relatief centraal
binnen deze as.

Veel goederen bestemd voor Europa
komen binnen via Rotterdam. Gelet op de
relatief kleine thuismarkt en de ligging
nabij het hart van de Europese
koopkracht is de grensstreek (NoordLimburg, Liemers, Twente, en ZuidLimburg) aantrekkelijk voor dergelijke
vestigingen. Bedrijven als Inditex in
Lelystad en XPO/Menlo bij Schiphol zijn
hierbij uitzonderingen. De propositie van
Zeewolde lijkt voor deze Europees
opererende DC’s daarmee minder
aantrekkelijk.

De markt voor kleinere distributiecentra groeit ook. We zien een trend naar same day delivery. Hierdoor is
het noodzakelijk om nabij stedelijke concentraties kleinere hubs te openen. We zien dit met name in de
food (bv. Picnic), e-commerce (bv. bol.com, Coolblue en in het buitenland Amazon en Zalando), bouw (bv.
bouwhubs) en automotive (bv. spare parts). Zeewolde is voor dit type distributiecentra een aantrekkelijke
locatie door de nabijheid van Amsterdam, de Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Utrecht en de omliggende
Randstad. Op zeer korte afstand ligt een enorm afzetpotentieel: binnen een uur reistijd zijn circa 3 miljoen
mensen bereikbaar.
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4 Conclusies
De Ladder vraagt om een beschrijving van de behoefte binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hiervoor moet (in beginsel) binnen de bestemmingsplanperiode (10 jaar)
voldoende behoefte zijn aan het bedrijventerrein. De behoefte wordt bepaald door de vraag naar
bedrijventerrein te verminderen met het harde planaanbod binnen het verzorgingsgebied. Dit doen
achtereenvolgens voor zowel de primaire doelgroep (kavelomvang van 3.000 m² tot 3 hectare) als voor de
incidentele grootschalige ruimtevrager (3 tot 5 hectare).
Om deze behoefte te kunnen bepalen maken we gebruik van de meest recente regionale ramingen en/of
historische (uitgifte)cijfers. Om de vraag te bepalen maken we gebruik van:
• regionale ramingen voor de MRA (voor o.a. Almere) en provincie Gelderland;
• werkgelegenheid op bedrijventerreinen in het verzorgingsgebied en de regio;
• uitgiftecijfers voor provincie Flevoland;
• landelijke prognoses rondom bovenregionale logistieke bedrijvigheid
Om het (plan)aanbod te bepalen maken we gebruik van de meest recente aanbodcijfers van de provincie
Flevoland (in samenwerking met de MRA), het IBIS-bestand voor Gelderland.

4.1 Conclusie I: Behoefte van circa 8 tot maximaal 73 hectare verwacht binnen het
primaire verzorgingsgebied
Vraag naar hectaren bedrijventerrein voor primaire doelgroep circa 181 tot 246 hectare
We baseren de ruimtevraag voor het primaire verzorgingsgebied op bestaande ramingen en historische
uitgiftecijfers. Hierbij bepalen we telkens welk deel van de vraag voor een bepaalde regio naar verwachting
binnen het verzorgingsgebied van Trekkersveld IV zal landen. Op basis van de diverse prognoses en
historische uitgiften, verwachten we in een minimale vraag binnen het verzorgingsgebied van circa 181
hectare. Deze minimale vraag baseert zich op prognoses variërend in jaartal van 2017 t/m 2019. Op basis
van historische uitgifte en met name de uitgifte in de jaren 2017, 2018, 2019 en begin 2020 lijkt
voornamelijk de oudere prognoses (2017) niet volledig aan te sluiten op de daadwerkelijke uitgifte en
vraag. Een check aan de hand van een extrapolatie van de historische uitgifte toont een verwachte
ruimtevraag van maximaal 246 hectare binnen het verzorgingsgebied (hierbij zijn incidentele uitgiften aan
bovenregionale XXL-ruimtevragers niet meegerekend).
Aanbod van bedrijventerreinen met kavelomvang van 3.000 m² tot 3 hectare binnen primair
verzorgingsgebied van circa 173 hectare
Bij het bepalen van de vraag voor Trekkersveld IV hebben we onderscheid gemaakt naar het type
ruimtevrager (naar kavelomvang). Hierbij hebben we XXL-bedrijvigheid (> 3 hectare) uit de te verwachten
ruimtevraag gefilterd (we gaan hier in paragraaf 4.4. nader op in). Hetzelfde doen we voor het aanbod op
bedrijventerreinen. Binnen het verzorgingsgebied van Trekkersveld IV zijn meerdere bedrijventerreinen
gevestigd waar zich nog bedrijven kunnen vestigen. Niet ieder terrein is qua kavelomvang, type terrein,
verschijningsvorm en milieuhindercategorie vergelijkbaar met hetgeen op Trekkersveld IV mogelijk wordt
gemaakt. Dit betekent dat op enkele bedrijventerreinen weliswaar nog hectaren uitgeefbaar zijn, maar dat
deze (ruimtelijk) niet concurreren met de primaire doelgroep voor Trekkersveld IV. Zo zijn er
bedrijventerreinen waar voornamelijk woonwerk-kavels of pdv-kavels worden aangeboden (kleiner dan
3.000 m²) en zijn er terreinen waar kavels mogelijk worden gemaakt van meer dan 3 hectare (voornamelijk
in Lelystad en Almere, zie hiervoor paragraaf 4.2). Voor de primaire doelgroep van Trekkersveld IV (met
een kavelomvang van circa 3.000 m² tot 3 hectare) is er momenteel in totaal 173,3 hectare aan hard
planaanbod binnen het verzorgingsgebied beschikbaar.
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Behoefte van circa 8 tot maximaal 73 hectare verwacht aan bedrijventerrein binnen het primaire
verzorgingsgebied van Trekkersveld IV
Op basis van de geraamde vraag van circa 181 tot 246 hectare en een planaanbod van in totaal 173,3
hectare binnen het primaire verzorgingsgebied, resteert er een behoefte van in totaal 8 tot maximaal 73
hectare. Trekkersveld IV maakt in totaal circa 35 hectare bedrijventerrein mogelijk. Naar verwachting zal
deze 35 hectare in ieder geval voorzien in een behoefte voor de primaire doelgroep (met een kavelomvang
van 3.000 m² tot 3 hectare) van minimaal 8 hectare en naar verwachting voorziet de volledige 35 hectare in
een ruimtebehoefte. Hiervoor zijn verschillende argumenten:
1. De uitgifte in Zeewolde over de afgelopen jaren zijn zeer constant. In de afgelopen 10 jaar is er 72,2
hectare aan bedrijventerrein uitgegeven. Inclusief Trekkersveld IV is er voor de komende 10 jaar circa
55 hectare uitgeefbaar. Lokaal is er naar verwachting daarmee meer vraag dan aanbod.
2. In een bredere regio is de uitgifte in de afgelopen 4 jaar zeer hoog geweest. Dit komt mede door de
vestiging van enkele XL-bedrijven in Almere en Lelystad maar daarnaast is er ook forse uitgifte
geweest van andere bedrijven. De dynamiek in de regio is hoog.
3. De prognoses voor de vraagraming voor Almere en Lelystad zijn gebaseerd op ramingen uit 2017.
Hierbij is naar verwachting onvoldoende rekening gehouden met de hoge dynamiek dat de vestiging
van XL-bedrijvigheid met zich meebrengt. De vestiging van een XL-bedrijf betekent doorgaans (ook)
een groei secundaire werkgelegenheid voor bijvoorbeeld ICT, schoonmaakbedrijven, leveranciers,
transport, catering, etc. Zie ook de kadertekst ‘Het Rotterdam-effect’ in de bijlage.
4. De gemeenten binnen Flevoland zijn in de regio een van de weinige gemeenten met nog ruim
planaanbod. Binnen Metropool Regio Amsterdam, vrijwel de volledige provincie Utrecht en in de regio
Veluwe is nog volop dynamiek en vraag, maar zijn de beschikbare locaties schaars. De ruimtedruk
binnen deze stedelijke omgevingen is bovendien hoog waarbij momenteel ruimte veelal eerst wordt
vergeven aan de woningbouwopgave die in de regio’s liggen. Door schaarste aan
uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in deze gebieden zal een deel van de vraag zich verplaatsen
naar andere regio’s waaronder Flevoland.

4.2 Conclusie II: Additionele behoefte vanuit incidentele XL-bedrijvigheid is in totaal
circa 45 hectare
Naast de primaire (regionale) doelgroep (bedrijven van 3.000 m² tot circa 3 hectare) binnen 15 tot 20
kilometer zal er aanvullend ook een ruimtevraag van bedrijven met een kavelomvang van 3 tot 5 hectare
worden bediend op Trekkersveld IV. Deze bedrijven hebben doorgaans andere vestigingseisen, locatieafwegingen en oriënteren zich doorgaans vooral op een marktregio binnen een specifiek afzetgebied. Voor
dit type ruimtevraag zal Zeewolde voornamelijk ‘concurreren’ binnen de provincie Flevoland en de
gemeenten Almere en Lelystad in het bijzonder. Naar verwachting zal bovendien een deel van de
ruimtevraag vanuit de regio Utrecht/Amersfoort, het (zuidelijk deel van de) Veluwe en een deel van de
Metropoolregio Amsterdam, in Zeewolde kunnen landen. Het aanbod met een XL-kavelomvang (>3
hectare) in deze verstedelijkte regio’s is zeer schaars. Zeewolde vormt gezien de ligging ten opzichte van
het (regionale en nationale) afzetgebied een aantrekkelijk alternatief (zie bijlage).
Om een inschatting te kunnen maken van de daadwerkelijke vraag naar bedrijfsruimte van circa 3 tot 5
hectare, maken we een globale prognose voor de provincie Flevoland. Gezien de locatie-eigenschappen
van Flevoland (en met name Almere en Lelystad), is dit de ‘concurrerende’ regio voor bedrijven van circa 3
tot 5 hectare in Zeewolde. Almere en Lelystad hebben eveneens nog ruimte beschikbaar voor
grootschalige bedrijven en liggen eveneens op een aantrekkelijke locaties voor met name regionale en
nationale distributiecentra. Op basis van de geraamde vraag van circa 123 hectare en een concurrerend
planaanbod van in totaal 77,5 hectare binnen het Flevoland, resteert er een behoefte van in totaal 45,5
hectare. Trekkersveld IV maakt in totaal circa 35 hectare bedrijventerrein mogelijk. Naar verwachting zal
een groot deel van deze 35 hectare al voorzien in de behoefte van de genoemde primaire doelgroep (met
een kavelomvang van 3.000 m² tot 3 hectare). Daarnaast zal Trekkersveld IV dus kunnen voorzien in de
vraag van de incidentele XL-ruimtevrager van 3 tot 5 hectare kavelomvang. Trekkersveld IV borduurt
daarmee voort op het profiel van het huidige bedrijventerrein Trekkersveld en zal voornamelijk lokale
bedrijven tot 3 hectare vestigen met incidenteel de vestiging van een groter bedrijf (3 tot 5 hectare).
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4.3 Conclusie III: Geen alternatieve locaties in bestaand stedelijk gebied geschikt en
beschikbaar
De beoogde locatie voor Trekkersveld IV betreft een locatie buiten bestaand stedelijk gebied (zie ook
paragraaf 2.3). Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied moet worden afgewogen of er binnen
bestaand stedelijk gebied geen alternatieve locaties beschikbaar zijn. Op basis van een analyse van een
scan van het planaanbod aan stedelijke functies binnen het verzorgingsgebied, zijn er binnen het
verzorgingsgebied van bedrijventerrein Trekkersveld IV geen alternatieve locaties geschikt en beschikbaar
van tenminste 35 hectare.
Bovendien vormt bedrijventerrein Trekkersveld IV de afronding van het succesvol uitgegeven
bedrijventerrein Trekkersveld (I t/m III). Trekkersveld IV komt tussen het bestaande bedrijventerrein
Trekkersveld en het beoogde project ‘Tulip’ te liggen. De ontwikkeling van Trekkersveld IV borduurt voort
op het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld en vormt een logische ruimtelijke afronding van het
geheel.

4.4 Conclusie IV: Geen onaanvaardbare ruimtelijk effecten verwacht
De beoogde ontwikkeling van Trekkersveld IV voorziet naar verwachting in een behoefte, zowel voor de
primaire doelgroep als voor de incidente grootschalige ruimtevrager. De bedrijventerreinenmarkt binnen
het verzorgingsgebied – en in Zeewolde in het bijzonder – functioneert bovendien goed. De leegstand in de
regio is beperkt, er vindt jaarlijks een hoge uitgifte aan bedrijventerrein plaats en ook in bestaand aanbod
(leegstaande panden) vinden volop transacties plaats. Hierdoor is bijvoorbeeld in Zeewolde de leegstand
zeer beperkt. In Zeewolde worden 20 bedrijfspanden aangeboden met een totaal oppervlakte van circa
14.800 m² bvo (bron: Funda in Business, april 2020). Dit betekent afgezet tegen de totale voorraad aan
bedrijfspanden in Zeewolde (circa 315.000 m² bvo, bron: Vastgoeddata.nl) een leegstandspercentage van
4,7%. Het leegstandspercentage ligt daarmee onder gewenst frictieniveau van circa 5 tot 7% 4.
Op basis van de verwachte behoefte waarin het plan voorziet, het huidige leegstandspercentage, de hoge
dynamiek en de logische ruimtelijke afronding van bedrijventerrein Trekkersveld, verwachten we dat de
ontwikkeling van Trekkersveld IV geen onaanvaardbare ruimtelijke effecten teweeg zal brengen.

4
Frictieleegstand is de doorgaans gewenste leegstand binnen een gebied. Deze leegstand is noodzakelijk om dynamiek binnen een
gebied te houden, doorgroeimogelijkheden beschikbaar te hebben en het ecosysteem van bedrijven te faciliteren.
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Bijlage A: Ruimtevraag
Ruimtevraag primair verzorgingsgebied
Vraag t/m 2030 binnen Flevoland: Zeewolde, Almere, Lelystad en Dronten is maximaal 162 ha.
Om de vraag voor regio Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Zeewolde) te bepalen, kijken we op drie
manieren naar de verwachte vraag:
1. Op basis van ramingen voor de MRA (‘Actualisatie Vraagraming MRA’, Bureau Buiten, 2019) voor de
deelregio Almere-Lelystad.
2. Een prognose op hoofdlijnen voor Zeewolde.
3. Op basis van een extrapolatie van de historische uitgifte voor de gemeenten Dronten (en als check op
de ramingen voor Almere, Lelystad en Zeewolde).

PROGNOSEMODELLEN
Voor het berekenen van de uitbreidingsvraag naar bedrijventerrein is door de provincie Gelderland
(2019) en de MRA (2019), de systematiek gebruikt die oorspronkelijk ook is gehanteerd in de
Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau (CPB, 2005). Het model telt drie parameters om
de uitbreidingsvraag te berekenen:
• De ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector (in arbeidsplaatsen) op basis van WLO-scenario’s
(Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving).
• Het aandeel van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen per sector (de locatietypevoorkeur).
• Het gemiddeld ruimtegebruik per werkzame persoon per sector (terreinquotiënt).
Prognose MRA voor Almere en Lelystad
Op basis van een prognose uit 2017, de economische situatie in 2019 en een verwachting van de
ontwikkeling hiervan in de komende jaren, is de vraag naar bedrijventerreinen voor de regio AlmereLelystad geactualiseerd. Hierbij wordt gekeken naar de werkgelegenheidsontwikkeling, de locatievoorkeur
en terreinquotiënt. Daarnaast wordt rekening gehouden met een overloop vanuit de Amsterdamse regio.
De totaal geraamde vraag voor de periode 2017 t/m 2040 wordt volgens deze berekening bepaald op circa
47 tot 83 hectare (2 tot 3,6 hectare per jaar). Dit betekent een totale ruimtevraag voor Almere en Lelystad
voor een 10-jaarperiode van circa 20 tot 36 hectare.
Prognose Zeewolde
Op basis van drie indicatoren is de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen in Zeewolde – op hoofdlijnen –
berekend. Deze baseert zicht op werkgelegenheidsontwikkeling, de locatievoorkeur en terreinquotiënt
(nagenoeg gelijk aan de systematiek die voor MRA is gehanteerd).
• We gaan hierbij uit van een werkgelegenheidsgroei van 17% voor de periode 2020 t/m 2030. We
baseren ons hierbij op het werkgelegenheidsonderzoek voor gemeente Zeewolde van de provincie
Flevoland (Afdeling Strategie en Beleid). Hierbij constateren we een gemiddelde groei in de sectoren
industrie, bouw, groothandel en vervoer & opslag. De 10-jaarsgroei van de werkgelegenheid in
Zeewolde was circa 17%. Dit is gelijk aan het groeicijfer van de werkgelegenheid voor de provincie
Flevoland binnen het WLO-hoog scenario (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, Cahier
Regionale ontwikkelingen en verstedelijking, CPB/PBL, 2015).
• De locatievoorkeur is op basis van kengetallen voor de regio Almere/Lelystad circa 37 tot 38,5% (bron:
prognose MRA 2017 en werkgelegenheidsstudies provincie Flevoland), dit is vergelijkbaar met
landelijke gemiddelden. We hanteren ditzelfde percentage voor Zeewolde.
• Voor de terreinquotiënt hanteren we een gemiddeld van circa 363. Dit is op basis van regio’s met een
enigszins vergelijkbaar bedrijventerreinprofiel zoals Rivierenland, West-Brabant en Foodvalley.
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Op basis van deze parameters verwachten we een ruimtevraag voor gemeente Zeewolde t/m het jaar 2030
van circa 36 hectare.
Extrapolatie: Uitgifte in afgelopen 10 jaar in Almere, Lelystad en Zeewolde fors hoger dan prognoses
We checken de ramingen van Almere, Lelystad en Zeewolde aan de hand van extrapolatie van de
historische uitgifte. Hieruit blijkt dat de uitgifte in de gemeenten gemiddeld gezien beduidend hoger lag
dan hetgeen wordt geprognosticeerd.
Figuur 5: Uitgifte op bedrijventerreinen in hectaren in gemeente Almere, Lelystad en Zeewolde
Uitgifte in 2017 in Lelystad bedroeg 58,5 hectare
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Bron: Provincie Flevoland, 2020; visualisatie Stec Groep, 2020

De totale uitgifte in de afgelopen 10 jaar lag in iedere gemeente fors hoger:
• In Almere lag de uitgifte op in totaal circa 34,2 hectare, in Lelystad bedroeg de uitgifte 104,5 hectare.
Dit brengt de totale uitgifte in de afgelopen 10 jaar voor deze twee gemeenten op 138,7 hectare. Vooral
in de afgelopen drie jaar is de uitgifte in Almere en Lelystad hoog. Dit wordt voor een deel veroorzaakt
door enkele exceptioneel grote uitgiftes, met als uitschieter de uitgifte van 35 hectare aan Inditex in
Lelystad.
• In Zeewolde bedroeg de uitgifte in de afgelopen 10 jaar 72,2 hectare. De uitgifte in Zeewolde is daarbij
erg constant. Nagenoeg ieder jaar wordt er tussen de 5 en 10 hectare grond uitgegeven (op een enkele
negatieve uitschieter in 2012 en een enkele positieve uitschieter in 2018 na).
Op basis van de historische uitgifte en ook rekening houdend met bovenregionale uitgifte die zich in de
recente jaren heeft voorgedaan, zal de vraag voor de komende jaren in Almere, Lelystad en Zeewolde
beduidend hoger liggen dan waar bij de prognosemodellen van wordt uitgegaan. Mogelijke verklaring
hiervoor is – naast de eerder genoemde incidentele hoge uitgifte – is het feit dat de raming voor Almere en
Lelystad is gebaseerd op een prognose uit 2017. Hierbij werd (de vraag naar) grootschalige logistiek en
industrie die zich in de afgelopen jaren met name in Lelystad heeft gevestigd mogelijk nog onderschat.
We gaan daarom uit van een totale minimale vraag voor de regio Almere, Lelystad en Zeewolde van circa
68 hectare voor de komende 10 jaar (totaal geprognosticeerd). Voor de bovenkant van de bandbreedte
houden we ook sterk rekening met de historische uitgifte in de regio: deze is in totaal 211 hectare, inclusief
uitgifte aan XXL-bedrijven (groter dan 3 hectare). Filteren we hier de incidentele uitgifte aan
bovenregionale XXL-bedrijfskavels uit (goed voor circa 35% van de uitgifte) dan resteert er een uitgifte van
circa 137 hectare.
We rekenen voor de regio Almere-Lelystad-Zeewolde met een ruimtevraag van circa 72 tot 137 hectare.
Extrapolatie Dronten
Voor de gemeente Dronten zijn momenteel geen specifieke prognoses bekend. Om toch een inschatting te
kunnen maken van de ruimtevraag voor deze gemeente extrapoleren we de historische uitgifte van de
gemeente.
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Figuur 6: Uitgifte op bedrijventerreinen in hectaren in gemeente Dronten
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Bron: Provincie Flevoland, 2020; visualisatie Stec Groep, 2020

De uitgifte in de gemeente Dronten lag in de 10-jaarsperiode 2010 t/m 2019 op 22,8 hectare. Hierbij zien we
dat vooral in het tweede helft van het decennium de uitgifte relatief hoog was. Als we de uitgifte
extrapoleren voor de periode 2020 t/m 2030 dan betekent dit een vraag van circa 25 hectare.
Vraag t/m 2030 binnen Gelderland: Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk is maximaal 84 ha.
Prognose Harderwijk, Ermelo, Putten: ruimtevraag van circa 39 hectare verwacht
De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten vormen binnen de regio Noord-Veluwe de sub-regio West
Noord-Veluwe. Volgends het Regionaal Programma Werklocaties wordt voor deze sub-regio t/m het jaar
2030 een ruimtevraag van circa 39 hectare verwacht (bron: Regionaal Programma Werklocaties Noord
Veluwe, 2019). De sub-regio gaat hierbij uit van een gemiddelde groeiscenario:
De West-NV gemeenten verwachten dat de vraag zich rond een midden-scenario zal ontwikkelen. De
subregio verwacht nog altijd uitbreidingsbehoefte van verschillende bedrijven maar ziet de oplossing
daarvoor allereerst binnen het huidige areaal bedrijventerreinen. Versterking van de huidige terreinen door
herstructurering en revitalisatie hebben de voorkeur. Daarbij zet de regio allereerst in op inbreiding en dan
pas uitbreiding van de terreinen. XL-bedrijvigheid zal zich naar verwachting slechts zeer beperkt in de
subregio voordoen. Bovenstaande punten overwegende, gaat de subregio West-NV er niet van uit dat de
vraag naar areaal bedrijventerrein sterk af zal wijken van de prognoses, en gaat dus uit van een middenscenario.
Prognose Nunspeet: ruimtevraag van circa 20 hectare verwacht
Nunspeet valt binnen de regio Noord-Veluwe binnen de sub-regio Noord Noord-Veluwe. Voor de sub-regio
wordt een ruimtevraag van circa 55,4 hectare verwacht. Om het aandeel van Nunspeet in deze ruimtevraag
te bepalen gaan we uit van het aandeel in de werkgelegenheid en bedrijventerreinenuitgifte:
• De totale werkgelegenheid op bedrijventerreinen in de sub-regio Noord-NV is circa 13.650. De totale
werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Nunspeet is circa 5.370. Dit betekent een aandeel van circa
39%.
• De totale uitgifte aan hectare bedrijventerrein in de afgelopen 10 jaar in sub-regio Noord-NV is circa 41
hectare. In de gemeente Nunspeet was dit circa 14 hectare. Dit betekent een aandeel van circa 35%.
Het gemiddelde aandeel van Nunspeet is daarmee circa 37%. Vertalen we dit naar een aandeel in de
verwachte ruimtevraag dan betekent dit een ruimtevraag van circa 20 hectare. Deze sub-regio gaat uit van
een sterkere groei in de ruimtebehoefte dan in de sub-regio West Noord-Veluwe:
De Noord-NV gemeenten gaan hierbij uit van het hoge (WLO-)scenario. De sub-regio Noord-NV baseert
zich hierbij op diverse argumenten:
• De uitgifte in de gehele regio Noord-Veluwe over de afgelopen 10 tot 15 jaar ligt in lijn met het WLOhoog scenario.
• De uitgifte van grond op bedrijventerreinen in de sub-regio Noord-NV lag in de afgelopen vijf jaar in
lijn met het hoge scenario. (…)
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In de praktijk blijft de marktvraag onverminderd groot. Dit blijkt bijvoorbeeld wel uit de vele opties die
op met name bedrijventerrein H2O liggen. (…)
De sub-regio verwacht nu en ook op langere termijn een ‘overflow’ vanuit Zwolle. De
bedrijventerreinen in Zwolle met grootschalige kavels raken snel uitverkocht. Bedrijventerrein H2O
wordt daarbij door veel bedrijven gezien als ‘Zwolle-Zuid’ en is daarmee een geschikt alternatief voor
ruimtevragers.
De vraag vanuit de logistiek lijkt (zeker op korte termijn) nog groot (uit de raming van Ecorys blijkt dat
deze vraag circa 15 tot 30 hectare is t/m 2030). De ruimtevraag per vestiging wordt bovendien steeds
groter.

Prognose Nijkerk: ruimtevraag van circa 25 hectare verwacht
Gemeente Nijkerk is onderdeel van de bestuurlijke regio Foodvalley. Voor de regio Foodvalley is in
opdracht van de provincie Gelderland een prognose opgesteld om de verwachte ruimtevraag voor de regio
naar hectaren bedrijventerrein in beeld te brengen. Voor de regio Foodvalley wordt een ruimtevraag van
maximaal 199 hectare verwacht. Om het aandeel van Nijkerk in deze ruimtevraag te bepalen gaan we uit
van het aandeel in de werkgelegenheid en bedrijventerreinenuitgifte:
• De totale werkgelegenheid in de regio Foodvalley is 184.600. De totale werkgelegenheid in Nijkerk
bedraagt circa 23.300. Dit betekent een aandeel van circa 13%.
• De totale uitgifte aan hectare bedrijventerrein in de afgelopen 10 jaar in regio Foodvalley is circa 186
hectare. In de gemeente Nijkerk was dit circa 23 hectare. Dit betekent een aandeel van circa 12%.
Het gemiddelde aandeel van Nijkerk is daarmee circa 12,5%. Vertalen we dit naar een aandeel in de
verwachte ruimtevraag dan betekent dit een ruimtevraag van circa 25 hectare.

GEVOLGEN CORNA OP ECONOMIE EN BEDRIJVENTERREINEN
De impact van de corona-crisis op de economie is fors en zal naar verwachting nog zeker een jaar een
forse impact hebben. Rabobank (april 2020) gaat er bijvoorbeeld van uit dat de meeste sectoren na jaren
van groei in het jaar 2020 zullen krimpen. Het merendeel van
deze sectoren zal na het jaar 2020 – zo is de verwachting van
Rabobank – wel weer langzaam gaan groeien. De effecten
van de coronacrisis zullen ook op de bedrijventerreinenmarkt
te merken zijn. Zo verwachten we bijvoorbeeld dat
traditionele bedrijventerreinen hard worden geraakt, dat
investeringen worden uitgesteld (o.a. resulterende in dalende
uitgiftes) en dat de leegstand op zal lopen. Zie bijvoorbeeld
de coronagevoeligheidsindex van het bedrijfsleven die
onderzoeksbureau Invisor opstelde. De regio Almere-LelystadZeewolde lijkt overigens volgens deze index minder hard
te worden geraakt door de coronacrisis.
Tegelijkertijd zien we positieve effecten zoals een boost voor
samenwerking (op terreinen, in de keten, publiek-privaat en
op regioniveau). Ook verwachten we dat de circulaire
economie en digitalisering een impuls krijgen en dat de
ruimtevraag vanuit de industrie en logistiek mogelijk juist
verder toeneemt. Kansen genoeg dus om de crisis ook te
benutten voor positieve zaken zoals innovatie en
verduurzaming van onze economie.
Op korte termijn zijn de effecten van Corona dus zeker te merken. Op de middellange termijn van circa 10
jaar zullen de effecten minder sterk merkbaar zijn. Het effect uitgesmeerd over deze 10 jaar is naar
verwachting niet zo fors als momenteel wordt gemerkt.
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Aanvullende ruimtevraag vanuit XL-bedrijvigheid
Naast de primaire (regionale) doelgroep (bedrijven van 3.000 m² tot circa 3 hectare) binnen 15 tot 20
kilometer zal er aanvullend ook een ruimtevraag van bedrijven van 3 tot 5 hectare worden bediend. Deze
bedrijven hebben doorgaans een andere marktoriëntatie, locatie-afweging en oriënteren zich doorgaans
vooral op een marktregio met een specifiek afzetgebied. Voor dit type ruimtevraag zal Zeewolde
voornamelijk ‘concurreren’ binnen de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad in het
bijzonder. Naar verwachting zal bovendien een deel van de ruimtevraag vanuit de regio
Utrecht/Amersfoort, (zuidelijk deel van de) Veluwe en een deel van de Metropoolregio Amsterdam in
Zeewolde kunnen landen: het aanbod in deze regio’s van deze kavelomvang is zeer schaars en Zeewolde
vormt gezien de ligging ten opzichte van het (regionale en nationale) afzetgebied een aantrekkelijk
alternatief. In onderstaande paragraaf gaan we in op de te verwachten vraag vanuit dit type ruimtevrager,
de oriëntatie van deze bedrijven, type bedrijven en de verwachte (aanvullende) ruimtevraag vanuit deze
ruimtevragers.
Nederland in trek als distributieland, vraag naar XL-kavels is en blijft groot
Nederland is een van de meest gewilde landen in Europa als het gaat om logistiek. De ligging van
Nederland in het ‘hart’ van de Europese koopkracht speelt hierin een belangrijke rol. Voor de logistieke
sector zijn Europese binnengrenzen weggevallen en vormt de Randstad, de Vlaamse Ruit en het
Ruhrgebied een samenhangende afzetmarkt. De wederuitvoer groeit al jaren en de logistieke sector
profiteert hiervan. Naast de toename van de wederuitvoer zijn ook andere factoren, zoals de groeiende
populariteit van het online shoppen, debet aan de opmars van logistiek vastgoed. De trend naar XL (tot 5
hectare kavelomvang) en XXL (> 5 hectare kavelomvang) logistiek vastgoed komt onder andere voort uit
de schaalvoordelen die kunnen worden behaald door samenvoeging van verschillende activiteiten, zoals
voorraad en distributie en volumegroei als gevolg van toenemende vraag. In 2018 groeide de vraag naar
(X)XL vastgoed in Nederland naar een record. Er is in dat jaar maar liefst 3 miljoen vierkante meter
logistiek vastgoed gerealiseerd. En die groei zet door. Op dit moment beslaat het areaal (X)XL logistiek
vastgoed in totaal 31,3 miljoen vierkante meter. De jaarlijkse vraag naar logistiek vastgoed, waarvan
ongeveer de helft valt in het segment groter dan 20.000 m², is voor de korte termijn (< 3 jaar) volgens de
prognoses 2,5 – 3 miljoen vierkante meter per jaar. Op lange termijn wordt een normalisatie van de groei
naar 1-1,5 miljoen vierkante meter per jaar verwacht.
(X)XL groeit in het bijzonder snel, bovendien goede vooruitzichten
De jaarlijkse vraag (= opname -> zowel nieuwbouw als aan huur van bestaande panden) naar logistiek
vastgoed ligt in Nederland grofweg tussen 1 en 3 miljoen vierkante meter per jaar. Landelijk is ongeveer de
helft van de jaarlijkse vraag afkomstig van het segment groter dan 20.000 m² (>5 hectare kavel).
Figuur 7: Vraag naar logistiek vastgoed, in m² en in grootteklasse, in m² bruto vloeroppervlak

Bron: NVM/Bak, 2019; Stec Groep, 2019

Overigens betreft het dan niet alleen maar nieuwbouw, maar ook opname van bestaand logistiek vastgoed.
De grootschalige nieuwbouw heeft in elk geval de afgelopen periode niet geleid tot een hogere leegstand.
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Sterker nog; de leegstand is afgenomen en uit recent onderzoek van Dynamis (2018) blijkt dat een groot
deel van de structureel leegstaande panden ook opnieuw ingevuld worden, dan wel voor alternatieve
functies aangewend worden.
Beschikbaarheid (X)XL-locaties neemt af
Als gevolg van de grote vraag naar (X)XL-kavels, zien we dat de beschikbaarheid van deze kavels aan het
afnemen is. Wel zijn er in diverse logistieke hotspots (zoals Tilburg-Waalwijk, West-Brabant en VenloVenray) plannen om nieuwe locaties te gaan ontwikkelen. Dit komt bovenop de bestaande voorraad
logistieke bedrijventerreinen. Gelet op de groei in de logistieke markt is het logisch dat regio’s inspelen op
deze behoefte. Als gevolg van de snelle ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties en de beperkte
beschikbaarheid ervan, zijn er meerdere ontwikkelingen op brownfields (herontwikkeling van bestaande
bedrijfskavels) waargenomen. In onderstaande figuur 8 is goed te zien dat de regio Almere-LelystadZeewolde nog één van de weinige locaties in centraal-Nederland is waar nog (X)XL bedrijfskavels
beschikbaar zijn. Vooral de omliggende regio Utrecht-Nieuwegein heeft nagenoeg geen ruimte meer voor
grootschalige ruimtevragers. De driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde vormen voor deze markt een
alternatieve vestigingslocatie. De regio is inmiddels fors gestegen in de lijst met de logistieke hotspots
van Nederland en staat momenteel op de derde plaats (achter traditionele hotspots Tilburg-Waalwijk en
West-Brabant en zelfs voor ‘grootmacht’ Venlo-Venray).
Figuur 8: Verhouding tussen huidig aanbod, pijplijn toekomstig aanbod en bestaande voorraad

Bron: Stec Groep, Verhouding uitgifte, aanbod en ontwikkeling XXL-bedrijvigheid, 2019.

HET ROTTERDAM-EFFECT: ECONOMISCH BELANG VAN LOGISTIEK VEEL HOGER DAN VERWACHT
Nederland als doorvoer – en distributieland blijkt een veel grotere bijdrage aan de totale toegevoegde
waarde van Nederland te leveren dan gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR, 2018). De directe toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven was in 2017 € 18
miljard. Het totale ‘Rotterdam effect’ is door de onderzoekers geschat op € 45,6 miljard (ofwel 6,2%)
toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. In totaal wordt bijna 60% van de waarde van de
Rotterdamse haven buiten Rotterdam toegevoegd. Zowel voor- als achterwaartse effecten zijn meegeteld
in het onderzoek.
Met het Rotterdam-effect wordt de kracht van Nederland-distributieland omschreven: de wederuitvoer
van goederen – overzeese lading die in ons land worden ingevoerd en vervolgens weer uitgevoerd. Hierin
wordt het belang van inland-terminals en distributiecentra als onlosmakelijk element genoemd. De
economische impact van de Rotterdamse haven eindigt niet binnen de grenzen van het havengebied, het
bestrijkt een breed gebied tot Venlo, waartussen alle gebieden profiteren van de activiteit in Rotterdam.
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Lange termijn: afzwakking groei en meer brownfield ontwikkelingen
Op lange termijn verwachten we een normalisatie van deze opnamevolumes naar 1-1,5 miljoen vierkante
meter per jaar. Op korte termijn is de verwachting dat de dynamiek onder logistieke bedrijven nog hoog is,
zo blijkt ook uit het onderzoek Logistiek in Beeld 2019 (Stec Groep, 2019). Over de hele breedte van de
sector is dynamiek zichtbaar. Voor de langere termijn is het echter realistisch om te verwachten dat de
opnamevolumes naar een normaal niveau terugzakken. Redenen hiervoor zijn onder andere dat groei van
e-commerce iets afvlakt en dat het gemiddelde inkomen in Nederland niet langer sterk stijgt.
Gecombineerd met een stijgend duurzaamheidsbewustzijn is groei van volume geen vanzelfsprekendheid
meer. Economen verwachten dat de langjarige haalbare economische groei in de toekomst halveert.

GEVOLGEN CORONA OP LOGISTIEK
De Coronacrisis maakt heel duidelijk dat de maatschappelijke waarde van distributiecentra hoog is.
Tegelijkertijd is het bewustzijn over de grote kwetsbaarheid van de huidige supply chain fors
toegenomen. De wens om risico’s te reduceren leidt in onze optiek tot meer productie in Europa, hogere
strategische voorraden en dus tot een grotere vraag naar (logistieke)bedrijventerreinen. We verwachten
een stijgende behoefte aan kleinere magazijnen, dichter bij de consumenten.
Als gevolg van de Coronacrisis zullen overheden en bedrijven de productieketen minder gevoelig willen
maken voor incidenten en minder afhankelijk maken van wat er in één land gebeurt en besloten wordt.
Spreiding is ‘key’. We verwachten dat er meer productielocaties in Europa zullen ontstaan en dat landen,
organisaties en bedrijven grotere strategische voorraden zullen gaan aanhouden in nationale
distributiecentra dichtbij de klanten, in plaats van centrale distributiecentra voor meerdere landen. Het
traditionele Europese Distributie Centra (EDC)-model verliest daarmee niet zijn functie, maar er komen
meer kleinere ‘satellieten’ bij. We verwachten meer vraag naar een kleiner vastgoedtype, dicht bij de
grote concentraties van klanten. Dit biedt kansen voor de herontwikkeling van bestaande en verouderde
bedrijfslocaties op strategische plekken. Op termijn zal het ook leiden tot een verhoogde druk op meer
greenfieldontwikkelingen, ondanks de kritiek op de verdozing in Nederland. Zeewolde is daarbij relatief
gunstig gelegen ten opzichte van de grote (particuliere) afzetmarkt in de Randstad.
Advies CRa: zet in op ruimtelijke clustering
De impact van (X)XL-bedrijfsruimte op het landschap van Nederland zijn zichtbaar. Vanuit diverse hoeken
komt de sterke oproep om de vestiging van (X)XL-bedrijfsruimten - vanuit de overheid - sterker te
reguleren. Een belangrijk advies van het College van Rijksadviseurs hierbij is dit type bedrijfsruimte steeds
meer te clusteren. De impact op het landschap per vierkante meter vastgoed is het kleinst wanneer
logistiek vastgoed wordt geclusterd. Het is bovendien de meest efficiënte ruimtelijke configuratie, die het
eenvoudiger maakt om voorzieningen (zoals parkeerplaatsen, infrastructuur, etc.) te delen met ander
(X)XL-vastgoed. Ook maakt clustering het voor verschillende bedrijven makkelijker om gebruik te maken
van elkaars diensten (bijv. distributie en voorraadbeheer). Bovendien zijn combinaties, waarbij
bijvoorbeeld het ene bedrijf de energie/warmte die een ander bedrijf produceert benut, bij clusters
eenvoudiger te realiseren; in de transitie naar een circulaire economie zijn dat belangrijke voorwaarden.
Vanwege de vele voordelen is er ook vanuit de markt veel vraag naar ontwikkelruimte binnen clusters.
Clusters zijn, als ze een mate van diversiteit kennen, bovendien beter in staat om te reageren op een
veranderende marktvraag. Clustering vereist een hoge mate van regie, zowel op nationaal als regionaal
niveau. Clustervorming zou alleen moeten worden toegestaan op een zeer beperkt aantal multimodale
knooppunten. Rijk en provincies zouden deze gezamenlijk moeten aanwijzen. Ruimtelijk zullen deze
bedrijven bovendien goed moeten worden ingepast in het landschap, bijvoorbeeld middels hoge
stedenbouwkundige eisen.
Driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde geschikt voor vestiging van grootschalige bedrijvigheid
Aan de oproep om (X)XL-bedrijfsruimtegebruikers te clusteren wordt binnen provincie Flevoland gehoor
gegeven. Dit type bedrijfsruimtegebruikers wordt gehuisvest in Almere, Lelystad of Zeewolde. Deze
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gemeenten stemmen onderling bovendien af welk type bedrijf (en van welke omvang), waar zou moeten
landen. De insteek vanuit deze samenwerkingsdriehoek is dat de XXL-bedrijven (bedrijven groter dan 5
hectare), zich voornamelijk in Lelystad en Almere zullen vestigen. Zeewolde richt zich voornamelijk op de
huisvesting van regionale XL-bedrijven (tot 5 hectare) in de sector food. Grotere XXL-ruimtevragers (met
een kavelomvang groter dan 5 hectare) worden doorverwezen naar Almere en/of Lelystad.
De driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde is, zoals gezegd, vooral een geschikte locatie voor nationale en
regionale distributiecentra. De regio is voor logistieke dienstverleners, verladers en retailers met een
nationale marktoriëntatie een aantrekkelijke vestigingslocatie. In de as Tilburg-Almere zijn diverse
bedrijven met een nationale oriëntatie gevestigd. Zeewolde ligt relatief centraal binnen deze as en ligt
bovendien gunstig ten opzichte van dichtbevolkte regio’s (met een grote afzetmarkt voor de e-commerce)
als Utrecht/Amersfoort en Metropool Regio Amsterdam. In deze sterk stedelijke regio’s is nagenoeg geen
ruimte meer beschikbaar voor grootschalige bedrijven. Bedrijven moeten daarom uitwijken naar
alternatieven in de omgeving: de driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde is dan een aantrekkelijk alternatief.
Prognose: naar verwachting vraag naar circa 123 hectare aan kavels van 3 tot 5 hectare
Om een inschatting te kunnen maken van de daadwerkelijke vraag naar bedrijfsruimte met kavelomvang
van circa 3 tot 5 hectare, maken we een globale prognose voor de provincie Flevoland. Gezien de locatieeigenschappen van Flevoland (en met name de driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde), is dit de
‘concurrerende’ regio voor bedrijven van circa 3 tot 5 hectare in Zeewolde. Almere en Lelystad hebben
eveneens nog ruimte beschikbaar voor grootschalige bedrijven en liggen eveneens aantrekkelijk voor met
name regionale en nationale distributiecentra.
Om een inschatting te kunnen maken voor dit type ruimtevrager binnen Flevoland maken een we een
globale prognose voor de vraag naar bedrijventerreinen voor Flevoland. Deze baseert zicht op
werkgelegenheidsontwikkeling, de locatievoorkeur en terreinquotiënt. Vervolgens bepalen we het aandeel
van de ruimtevraag vanuit bedrijven met een kavelomvang van circa 3 tot 5 hectare:
• We gaan hierbij uit van een werkgelegenheidsgroei van 17% voor de periode 2020 t/m 2030. We
baseren ons hierbij op het werkgelegenheidsonderzoek voor de provincie Flevoland (Afdeling Strategie
en Beleid). Dit percentage is gelijk aan het groeicijfer van de werkgelegenheid voor de provincie
Flevoland zoals dit binnen het WLO-hoog scenario wordt verwacht (Toekomstverkenning Welvaart en
Leefomgeving, Cahier Regionale ontwikkelingen en verstedelijking, CPB/PBL, 2015). De totale
werkgelegenheid groeit daarmee van circa 194.600 arbeidsplaatsen in het jaar 2019 tot 227.600
arbeidsplaatsen in het jaar 2030.
• De locatievoorkeur is op basis van kengetallen voor de regio Almere/Lelystad circa 37 tot 38,5% (bron:
prognose MRA 2017 en werkgelegenheidsstudies provincie Flevoland, 2019), dit is vergelijkbaar met
landelijke gemiddelden.
• Voor de terreinquotiënt hanteren we een gemiddelde van 363. Dit is gangbaar op basis van regio’s met
een enigszins vergelijkbaar bedrijventerreinprofiel zoals Rivierenland, West-Brabant en Foodvalley.
Op basis van deze parameters verwachten we een totale uitbreidingsvraag voor bedrijventerreinen in
Flevoland t/m het jaar 2030 van circa 616 hectare. Ter indicatie: het totale huidige planaanbod in Flevoland
is momenteel 477 hectare (bron: Landelijke informatiesysteem bedrijventerreinen IBIS, mei 2020). Dit
betekent grofweg een totale resterende behoefte aan hectare bedrijventerreinen in Flevoland van circa 139
hectare.
Van de totaal 616 hectare vraag zal slechts een deel vanuit de categorie bedrijven met een totale
kavelomvang van 3 tot 5 hectare komen. Op basis van historische uitgifte, uitgifte-analyses binnen diverse
vergelijkbare regio’s in Nederland (o.a. Rivierenland, West-Overijssel en Midden-Brabant), bestaat circa
20% van de totale ruimtevraag uit kavels van 3 tot 5 hectare (NVM/Bak, 2019; Stec Groep, 2019). Dit zijn
doorgaans vooral ruimtevragers vanuit de sectoren logistiek, (groot)handel en industrie en sterk hieraan
gerelateerde bedrijven (bijvoorbeeld vanuit de bouw- of de foodsector).
De totale vraag in Flevoland naar kavels van circa 3 tot 5 hectare bestaat daarmee uit circa 123 hectare.
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Bijlage B: Planaanbod
Planaanbod: 173,3 hectare concurrerend aanbod binnen verzorgingsgebied
Bij het bepalen van de vraag voor Trekkersveld IV hebben we onderscheid gemaakt naar het type ruimtevrager (naar kavelomvang). Hierbij hebben we
XXL-bedrijvigheid (> 3 hectare) uit de te verwachten ruimtevraag gefilterd en een aanvullende analyse opgesteld voor de XL-bedrijvigheid in de categorie
tot 5 hectare. Hetzelfde doen we voor het aanbod op bedrijventerreinen. Binnen het verzorgingsgebied van Trekkersveld IV zijn meerdere bedrijventerreinen
gevestigd waar zich nog bedrijven kunnen vestigen. Niet ieder terrein is qua kavelomvang, type terrein, verschijningsvorm en milieuhindercategorie
vergelijkbaar met hetgeen op Trekkersveld IV mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent dat op enkele bedrijventerreinen weliswaar nog hectaren uitgeefbaar
zijn, maar dat deze (ruimtelijk) niet (volledig) concurreren met Trekkersveld IV (zie kolom D). Zo zijn er bedrijventerreinen waar voornamelijk woonwerkkavels worden mogelijk gemaakt (kleiner dan 3.000 m² bvo), en zijn er terreinen waar kavels mogelijk worden gemaakt van meer dan 3 hectare
(voornamelijk in Lelystad en Almere) (zie kolom E). Daarnaast is er aanvullend nog aanbod beschikbaar voor de categorie tot 5 hectare, doorgaans ingevuld
door bovenregionale bedrijfsruimtegebruikers. We brengen – aanvullend – ook dit aanbod in provincie Flevoland in beeld (zie kolom F).
Tabel 2: Planaanbod binnen Flevoland: Zeewolde, Almere, Lelystad en Dronten
A. Gemeente

B. Bedrijventerrein

Almere

Striptekenaar &
Stripmaker
De Vaart IV - VI

Dronten

Sallandsekant
Buitenvaart
Het Atelier
Het Ambacht (Nobelhorst)
Lagekant
Hogekant
Stichtsekant
Uitbreiding
Oldebroekerweg
Business-Zone Delta
Tarpan
Poort Van Dronten
Oldebroekerweg

C. Aantal hectare
uitgeefbaar
1,9
15,4
6,1
8,8
0,8
0,2
7,3
9,2
31,3
5,0
4,5
4,4
7,1
2,1

D. Doelgroep
Regulier (binnenstedelijk)
Regulier tot zware
industrie
Logistiek & groothandel
Glastuinbouw
Kleinschalig tot regulier
Kleinschalig tot 300 m²
Kleinschalig
Gemengd
XL & XXL
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd

E. Concurrerend aanbod in
hectare 3.000 m² - 3 hectare
1,9

F. Aanvullend concurrerend
aanbod XL-bedrijvigheid 3 tot 5 ha.
-

15,4

-

6,1
0
0,8
0
6,6
9,2
7,3
5,0

12,2
5,0

4,5
4,4
7,1
2,1

3,9
-
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Lelystad

Oostervaart Oost

Bio Science Park
Noordersluis
Zuiderpark
Flevopoort
Flevokust (Kadegebonden)
Lelystad Airport Business
Park Flight District
Lelystad Airport Business
Park A6 District
Zeewolde
Trekkersveld I en II
Trekkersveld III
Horsterparc
Totaal vastgesteld en onherroepelijk
planaanbod regio Flevoland

10,4
16,0
7,9
17,1
20,9
4,8
12,0

Gemengd tot zware
milieuhinder
Hoogwaardig, agrarisch
Gemengd
Gemengd
XXL en gemengd
Kadegebonden

7,0
0
7,9
9,8
2,7
0

-

Hoogwaardig gemengd

12,0

7,3
4,8
-

40,0
4,8
2,6
11,9
252,5

40
XXL-kavels
Gemengd
Gemengd
Hoogwaardig

0
4,8
2,6
11,9
129,1

4,3
-

77,5

Bron: Provincie Flevoland; MRA; Lelystadopportunities.com; Gemeente Dronten; Gemeente Zeewolde; Gemeente Almere; Ruimtelijke Plannen.

Tabel 3: Planaanbod binnen Gelderland: Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk
Gemeente

Bedrijventerrein

Ermelo
Harderwijk

Veldzicht
Bedrijvenpark Tonsel
De Sypel
Lorentz Haven
Lorentz III
Arkerpoort
De Flier en omgeving
Horstbeek
Nijkerker Poort
Watergoor 2000
De Kolk

Nijkerk

Putten
Nunspeet

Totaal vastgesteld en onherroepelijk planaanbod regio Gelderland

Aantal hectare
uitgeefbaar

Doelgroep
0,3
1,7
0,3
4,6
14,6
0,3
16,5
1,5
7,4
2,3
1,6
51,1

Kleinschalig
Kleinschalig (woonwerk)
Gemengd
Watergebonden
Gemengd
Gemengd
Gemengd & hoogwaardig
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd

Concurrerend aanbod in hectare
0
0
0
0
14,6
0,3
16,5
1,5
7,4
2,3
1,6
44,2

