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Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden 14 februari 2011 

Geachte dames en heren, 

De werkgeverskringen in de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten & Wierden 
hebben in de afgelopen maanden met elkaar overleg gevoerd over het innemen van 
een gezamenlijk standpunt over het Bedrijventerreinenbeleid dat in deze gemeenten 
recentelijk in onderlinge afstemming is vorm gegeven. Ondersteund door de Kamer 
van Koophandel Oost-Nederland zijn wij gekomen tot de bijgevoegde notitie. 

Wij verwachten van Provinciale Staten en de gemeenteraden dat zij bij de verdere 
ontwikkeling van het beleid inzake Bedrijventerreinen - zowel op gemeentelijk als op 
provinciaal niveau - met onze opvattingen rekening houden. Met name verwachten 
wij dat onze uitgangspunten en conclusies bouwstenen vormen voor het economisch 
beleid voor het op te stellen Bestuursakkoord voor de nieuwe Statenperiode. 

Kort samengevat zijn dit onze uitgangspunten: 
> Bedrijventerreinen zijn een belangrijk middel voor economische groei 
> Ondernemers moeten in principe ruimte krijgen om te ondernemen in eigen 

omgeving. 

Onze belangrijkste conclusies zijn: 
> Gemeenten moeten naar aard en schaal kunnen inspelen op plannen van eigen 

initiatiefrijke ondernemers 
> Ruimtewinst door herstructurering en revitalisering moet niet worden 

overschat 
> Korting in de gemeentelijke programmering van de behoefte aan 

bedrijventerreinen als gevolg van het XL-Businesspark moet per direct 
worden afgeschaft 

> Voor de leefbaarheid en het sociaal functioneren van de kernen in West-
Twente is bedrijfsterreinontwikkeling nodig 

> Bereikbaarheid en vermindering woon-werkverkeer spelen een cruciale rol bij 
de locatiekeuze voor bedrijventerreinen 
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Uiteraard zijn wij bereid om desgewenst onze opvattingen in gesprekken met 
vertegenwoordigers van Provinciale Staten, de gemeenteraden en/of politieke partijen 
nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

de besturen van Businessclub Bij de Tijd Rijssen, Businessclub Hellendoorn-
Nijverdal. Kring Werkgevers Rijssen, Werkgevers Kring Enter, Werkgeverskring 
Wierden, Werkgeversvereniging HIG Holten. 

Namens dezen 

GJ. Bakker 

Aanvullende informatie is verkrijgbaar via 
N.G. van Esmond, 
Secretarieel coördinator Werkgeverskringen West Twente 
Mobiel: +31 653 292 178 
E-mail: vanesmond@me.com 

cc . 
Kamer van Koophandel Oost Nederland 
IKT West Twente 
Lokale en regionale media 
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Werkgeverskringen West-Twente 

Gezamenlijke bedrijventerreinenvisie 

De gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden hebben eind 2010 uitgesproken om 
nauwer samen te werken. De werkgeverskringen in deze drie gemeenten hebben daarop de 
wens op tafel gelegd om het beleid gericht op het bedrijfsleven nauwer op elkaar af te 
stemmen. Te beginnen met het beleid voor bedrijventerreinen en infrastructuur. Zij worden 
ondersteund door de Kamer van Koophandel Oost Nederland. 

Gangmakers van de economie 
Bedrijventerreinen zijn uiterst belangrijk voor de lokale werkgelegenheid en economische 
ontwikkeling. De bedrijven op de bedrijventerreinen zijn te zien als de gangmakers van de 
economie. Zij brengen het vliegwiel van de economische kringloop in beweging. 

• De bedrijven zorgen voor directe werkgelegenheid; 
• Er is echter ook afgeleide werkgelegenheid doordat goederen worden ingekocht en 

diensten worden uitbesteed. Bij voorbeeld aan: accountants, reclamebureaus, maar 
ook overheidsdiensten als afvalinzameling; 

• De mensen die werken in de bedrijven, besteden hun inkomen bij winkels en 
dienstverleners in de centra van de dorpen en steden; 

• Via belastingen en retributies kunnen nationale en gemeentelijke overheden hun 
activiteiten uitvoeren. 

De werkgevers zijn van mening dat het belang van bedrijventerreinen voor de welvaart in de 
gemeenten behoorlijk onderschat wordt. De (plaatselijke) economische kringloop begint en 
eindigt bij bedrijven op bedrijventerreinen. 

Bedrijven maatschappelijk geworteld 
De werkgevers constateren bovendien dat de bedrijven in de lokale gemeenschappen een 
centrale maatschappelijke rol spelen. De bedrijven zijn er vaak al tientallen jaren gevestigd en 
de ondernemers zijn actiefin verenigingen en stichtingen. Met werknemers en materiaal 
worden vrijwilligersactiviteiten ondersteund. Men kan stellen dat bedrijven vaak zijn 
vergroeid met hun omgeving en met de gemeenschap waarin ze functioneren. Bedrijven zijn 
dan ook niet makkelijk geneigd om hun activiteiten te verplaatsen. Werknemers wonen vaak 
in de buurt en tal van economische en sociale relaties zijn met zo'n bedrijf verweven. 
De werkgevers zijn dan ook van mening dat verplaatsing van bedrijven naar locaties buiten 
hun eigen kern een zeer grote (negatieve) invloed heeft op zowel het functioneren van het 
bedrijf zelf, als ook op de kern waarin ze tot dusver waren gevestigd. Met dergelijke 
verplaatsingen dient dan ook zeer voorzichtig te worden omgesprongen. 

Economisch belang ondergesneeuwd 
De laatste jaren is er te weinig aandacht geweest voor de cruciale rol die bedrijventerreinen 
spelen in de maatschappij. Er is bezuinigd op ruimte voor bedrijven en de regelgeving is meer 
gericht geweest op zaken als ruimtelijke ordening, natuur en milieu dan op het economisch 
functioneren van de bedrijven zelf. Zonder die belangrijke randvoorwaarden te 
veronachtzamen zijn de werkgevers van mening dat het accent weer in eerste instantie moet 
komen te liggen op het efficiënt economisch en sociaal functioneren van bedrijven. De 
bereikbaarheid en de aanleg, verbetering en onderhoud van bedrijventerrein zijn daarvoor de 
eerst aangewezen middelen. Daarop dient het beleid gericht te zijn. 
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Provincie eerder belemmerend dan stimulerend 
De werkgevers constateren dat met name de provincie in de plattelandsgemeenten heeft 
gehamerd op (zuinig) ruimtegebruik, omgevingskwaliteit, natuur en herstructurering. Dit zijn 
prima doelstellingen, maar de aandacht voor de bedrijven zelf is erdoor ondergesneeuwd. Te 
makkelijk wordt gedacht dat bedrijven dan maar dienen te worden verplaatst naar grotere 
gemeenten in de netwerkstad. Het blijkt echter dat bedrijven hier niet voor te vinden zijn. 
Ondanks de beperkte ruimte die bedrijven in onze gemeenten tot hun beschikking hebben, is 
het aantal bedrijven dat zich buiten de eigen kern verplaatst, uiterst miniem. Bedrijven zijn 
geworteld in hun eigen plaats en willen daar ook gevestigd blijven. 
Bedrijven en werkgelegenheid - en dus bedrijventerrein! - zijn essentieel voor de 
leefbaarheid in de kernen in de drie West Twentse gemeenten. Dit zegt de provinciale 
omgevingsvisie zelf ook. De toepassing van dit uitgangspunt bij het bedrijventerreinenbeleid 
is echter niet terug te vinden in het kleine-kernenbeleid van de provincie. Men is uiterst 
terughoudend in het toewijzen van nieuw bedrijventerrein. 

Bedrijventerreinenbeleid 
Een bedrijventerrein is een middel om werkgelegenheid en welvaart te bewerkstelligen. 
Bedrijven zorgen voor deze welvaart en werkgelegenheid door goederen en diensten te 
produceren die kunnen worden verkocht op een markt. Het beleid, ten aanzien van 
bedrijventerreinen, dient in eerste instantie op verschaffing van ruimte voor onze lokale 
bedrijven gericht te zijn. Bedrijven moeten op kansen en vragen vanuit de markt kunnen 
inspelen door op redelijke termijn ruimte voor vergroting van de productiecapaciteit te 
kunnen verkrijgen. Die ruimte dient in redelijke mate aanwezig te zijn. Van belang is dus, dat 
er een zekere flexibiliteit in de ruimte wordt geschapen. Wanneer bedrijventerreinen zeer 
efficiënt worden volgepland, verdwijnt de ruimte om flexibel in te kunnen spelen op 
marktontwikkelingen. Is die ruimte er niet, dan wordt de ondernemer gedwongen om elders 
ruimte te zoeken of om af te zien van inspelen op de marktkansen. Daarmee is 
bedrijventerreinen beleid geen ondersteunende factor voor economische ontwikkeling 
geworden, maar een bottleneck. 

Huidige bedrijventerreinenvisies geven te krappe ruimte 
Uit onze berekeningen valt te constateren dat de ruimte in verschillende kernen op korte en 
middellange termijn erg krap gepland is. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat het XL 
Businesspark een functie vervult voor verplaatsing van grotere bedrijven vanuit de drie 
gemeenten in West Twente. Wij moeten constateren dat onze gemeenten klem zijn komen te 
zitten tussen de eisen van de provincie en de vraag naar ruimte vanuit het bedrijfsleven. De 
gehanteerde BLM-methode is een statistische benadering die ons inziens alleen bruikbaar is 
op landelijk niveau. Op subregionaal en plaatselijk niveau kunnen de cijfermatige aannames 
behoorlijk uit de pas lopen doordat er (toevallig) initiatiefrijke ondernemers zijn gevestigd. 
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Tekenend zijn de volgende citaten uit de gemeentelijke bedrijventerreinenvisies. Hieruit valt 
op te maken dat de provinciale sturing direct doorwerkt in het gemeentelijk beleid. 

• Hellendoorn: 
"Nadat Lochter 3 gevuld is, zullen geen nieuwe bedrijventerreinen worden 

ontwikkeld." 
• Wierden: 

"Er is op korte termijn (met herstructurering) geen directe ruimte winst te behalen; 
Indirecte ruimtewinst kan worden bereikt door intensievere bebouwing van 
terreinen." 

• Wierden: 
"Het grote probleem blijft voor de provincie dat er sprake is van een veel hogere 
behoefteraming dan op grond van zowel BLM-methode als op grond van historische 
uitgifte kan worden verwacht." 

8 Rijssen-Holten: 
"Om overaanbod aan bedrijventerreinen te voorkomen zet de gemeente het plan 
Vletgaarsmaten 3 voorlopig in de ijskast." 

• Rijssen-Holten: 
"Een bedrijf mag een grotere kavel afnemen, mits het aannemelijk kan maken dat de 
extra ruimte binnen vijfjaar wordt bebouwd." 

• Rijssen-Holten: 
"Optimale benutting bedrijventerreinen door intensivering ruimtegebruik en 
meervoudig ruimtegebruik." 

Hieruit komt een beeld naar voren dat bedrijven op elkaar worden gepropt om een zo zuinig 
mogelijk ruimtegebruik te bewerkstelligen. Het gevaar dat deze bedrijven op langere termijn 
zo inefficiënt en vooral ook inflexibel worden, neemt men voor lief. Het paradoxale is dat 
juist dit beleid voor bedrijventerreinen een verstedelijkt beeld oplevert; juist het tegendeel van 
de zo gewenste landschappelijke inpassing. 

Standpunt bedrijventerreinenbeleid werkgevers 
Onze uitgangspunten zijn: 
1. Bedrijventerrein als middel voor economische groei en werkgelegenheid. 

Bedrijventerreinen zijn een belangrijk middel voor economische groei, werkgelegenheid en 
welvaart. 
Daaruit volgt weer dat de planning van het middel bedrijventerreinen zodanig moet zijn dat 

in 
elke kern een evenwichtige groei kan plaatsvinden. 

2. Recht op ondernemen in eigen omgeving. 
Ondernemers moeten in principe ruimte in hun eigen omgeving krijgen om te ondernemen. 
Dat recht geldt voor wonen en moet ook voor ondernemen gelden. 
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Conclusies 
1. 

2. 
3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10 

Zie bedrijventerreinenbeleid vooral als een middel om economische groei, 
werkgelegenheid en welvaart te bewerkstelligen en te behouden. Als 
randvoorwaarden komen daarbij: landschappelijke inpassing, zuinig ruimtegebruik 
etc. 
Een sterke lokale economie draagt bij aan lagere kosten voor de overheid. 
Ondernemers en bedrijven hebben het recht om in eigen omgeving te ondernemen. 
Dat bevordert ook het voorkomen van overbodig woon-werkverkeer en de sociale 
cohesie in de vestigingsplaats. 
Wanneer er gebouwd wordt, dient deze bebouwing zo intensief mogelijk te gebeuren. 
Bedrijven dienen echter daarnaast wel ruimte te houden om flexibel te kunnen 
reageren op marktkansen. 
Gemeenten moeten naar aard en schaal inspelen op plannen van initiatiefrijke 
ondernemers die zijn gevestigd in de gemeente zelf. 
Herstructurering en revitalisering zijn prima instrumenten om bedrijventerreinen 
toekomstvast te maken. De ruimtewinst - met name voor nieuwe bedrijven - is 
meestal miniem. Het is riskant om deze ruimtewinst in te calculeren bij de 
programmering van nieuw bedrijventerrein. 
De korting in de programmering van bedrijventerreinen als gevolg van het XL-
Businesspark dient per direct te worden afgeschaft. 
De programmering van bedrijventerrein in de kernen in de drie West Twentse 
gemeenten is noodzakelijk voor de leefbaarheid in en het sociaal functioneren van 
deze kernen. 
Bereikbaarheid en vermindering van woon-werkverkeer zijn factoren die bij de keuze 
van locaties voor bedrijventerreinen een cruciale rol spelen. 
Het begrip "ijzeren voorraad" is bij de planning van bedrijventerreinen absoluut geen 
achterhaald begrip. Vanuit verschillende argumenten - ondernemen in eigen kern, 
flexibiliteit, vermindering woon-werkverkeer, bereikbaarheid en leefbaarheid - dient 
er in alle kernen van een zekere grootte een bepaalde hoeveelheid bedrijventerrein 
aanwezig te zijn. 

Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, februari 2011. 


