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Reacties/aanvullingenReacties/aanvullingen

bijbij de de marktanalysemarktanalyse van BCIvan BCI

�� BedrijfsterreinenBedrijfsterreinen

�� BedrijfsruimtenBedrijfsruimten

�� BedrijfsmigratieBedrijfsmigratie



1. 1. BedrijfsterreinenBedrijfsterreinen
((uituit de de VastgoedrapportageVastgoedrapportage Groningen/Groningen/AssenAssen 2005)2005)
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BedrijfsterreinenBedrijfsterreinen

((uituit de de VastgoedrapportageVastgoedrapportage Groningen/Groningen/AssenAssen 2005)2005)

�� ErEr is is vooralvooral aanbodaanbod van van gemengdegemengde terreinenterreinen

�� KrapteKrapte is is tete verwachtenverwachten in de in de kleinerekleinere centracentra: : 

Ten Boer, Ten Boer, WinsumWinsum, , ZuidhornZuidhorn

�� PrijsniveauPrijsniveau landelijklandelijk geziengezien laaglaag:                               :                               

landelijklandelijk gemiddeldegemiddelde €€ 95       95       per m2                                    per m2                                    

in Groningen/in Groningen/AssenAssen €€ 38 38 -- 52 52 per m2                                          per m2                                          

in Groningen in Groningen €€ 46 46 –– 54 54 per m2per m2



BedrijfsterreinenBedrijfsterreinen: : 

woon/werkterreinenwoon/werkterreinen

�� ‘‘Woon/werkcombinatieWoon/werkcombinatie’’ is is eeneen concept met concept met 

zeerzeer verschillendeverschillende uitwerkingenuitwerkingen: : 

werkruimte/atelierruimtewerkruimte/atelierruimte in in huishuis

kleinschaligekleinschalige bedrijfsruimtenbedrijfsruimten in in 

woonwijkenwoonwijken mix van mix van huizenhuizen en en kantorenkantoren

wonenwonen op op 

bedrijfsterreinenbedrijfsterreinen

�� TeveelTeveel ruimteruimte voorvoor tete weinigweinig

werkgelegenheidwerkgelegenheid??



WOON-WERK UNITS



WOON-WERK TERREIN: NOORDHORN





2. 2. BedrijfsruimtenBedrijfsruimten
((uituit de de VastgoedrapportageVastgoedrapportage Groningen/Groningen/AssenAssen 2005)2005)

�� BedrijfsruimtemarktBedrijfsruimtemarkt in Nederland is in Nederland is nognog steeds steeds 
relatiefrelatief ruimruim

�� Idem in de Idem in de regioregio GroningenGroningen--AssenAssen

�� HetHet grotegrote aanbodaanbod veroorzaaktveroorzaakt eeneen meermeer dandan
normalenormale c.qc.q. . noodzakelijkenoodzakelijke verschuivingverschuiving van van 
oudeoude naarnaar nieuwenieuwe terreinenterreinen (>(>migratiesmigraties))

�� KomendeKomende jarenjaren veelveel nieuwbouwnieuwbouw tete verwachtenverwachten, , 
van van uitgesteldeuitgestelde investeringsplanneninvesteringsplannen
(>(>migratiesmigraties))



BedrijfsruimtenBedrijfsruimten
((uituit de de VastgoedrapportageVastgoedrapportage Groningen/Groningen/AssenAssen 2005)2005)

�� De De bedrijfsruimtebedrijfsruimte marktmarkt in Groningenin Groningen--AssenAssen

is is vooralvooral eeneen regionaleregionale marktmarkt

�� ZeZe reageertreageert daardoordaardoor minder minder heftigheftig op op 

veranderingenveranderingen in de in de marktmarkt

�� AanbodAanbod regioregio Groningen in 2004Groningen in 2004””: : 55.000 m255.000 m2

opnameopname 2004: 11.000 (FGH) tot 13.000 2004: 11.000 (FGH) tot 13.000 

((StraboStrabo))

�� NoordelijkeNoordelijke bedrijfsruimtemarktbedrijfsruimtemarkt kentkent relatiefrelatief

weinigweinig huurhuur : 19% : 19% tegentegen landelijklandelijk 32%32%



Van Geffen (STEC) Van Geffen (STEC) zegtzegt::

Van de Van de grotegrote bedrijvenbedrijven die door die door hethet helehele land land 
op op zoekzoek zijnzijn naarnaar eeneen locatielocatie voorvoor productieproductie
of of distributiedistributie komtkomt 4040--45%  45%  uiteindelijkuiteindelijk in in hethet
NoordenNoorden terechtterecht, , vanwegevanwege::

�� De De lagelage grondkostengrondkosten

�� De De gemiddeldgemiddeld 8% 8% lagerelagere personeelskostenpersoneelskosten

�� De subsidiesDe subsidies

ZoZo bezienbezien lijktlijkt erer meermeer aanledingaanleding tete zijnzijn voorvoor
migratiemigratie naarnaar dandan binnenbinnen hethet NoordenNoorden ……..



3. 3. BedrijfsmigratieBedrijfsmigratie

�� Data van Data van KvKKvK en LISA versus STEC;             en LISA versus STEC;             

veelveel provincieprovincie grensoverschrijdendegrensoverschrijdende

migratiesmigraties in in hethet NoordenNoorden??

�� GeenGeen verschilverschil in in aantrekkingskrachtaantrekkingskracht

tussentussen Groningen, Groningen, FrieslandFriesland en en DrenteDrente??

�� BedrijfsmigratieBedrijfsmigratie in in verbandverband met met 

herstructureringherstructurering van van bedrijventerreinenbedrijventerreinen



IndustrieleIndustriele bedrijfsverplaatsingenbedrijfsverplaatsingen

20012001--2002 2002 vlgsvlgs KvKKvK

�� AantalAantal verhuisdeverhuisde

bedrijvenbedrijven

�� AantalAantal verhuisdeverhuisde

werknemerswerknemers

INDUSTRIEINDUSTRIEINDUSTRIEINDUSTRIE



IndustrieleIndustriele bedrijfsmigratiebedrijfsmigratie

(>10 (>10 wpwp) ) tussentussen CoropregioCoropregio’’ss

in 2001 in 2001 vlgsvlgs KvKKvK

OVERSCHOT

NEUTRAAL

TEKORT

Bestemming: 

NOORD



BedrijfsmigratiepatronenBedrijfsmigratiepatronen

volgensvolgens LISALISA



Geen verschil in aantrekkingskracht

noordelijke provincies? 

> Onderzoek (1986, 1997) 

vestigingsvoorkeur Noordelijke

ondernemers door FRW.RUG



HetHet beeldbeeld in in 

‘‘t t landelijklandelijk

onderzoekonderzoek::

GemiddeldeGemiddelde

waarderingwaardering

20032003



Gemiddelde waardering van alleen

Noordelijke ondernemers, 1986: 

“de DAG-driehoek”



Gemiddelde waardering in 1997:

“lokaties langs de snelwegen”



HerstructureringHerstructurering en en 

bedrijfsmigratiebedrijfsmigratie

�� HerstructureringHerstructurering trefttreft eeneen steeds steeds grotergroter deeldeel

van de van de bedrijventerreinenbedrijventerreinen

�� VoorVoor sommigesommige bedrijvenbedrijven kankan ditdit aanleidingaanleiding

zijnzijn voorvoor verplaatsingverplaatsing

�� DitDit kankan ookook heel heel goedgoed verplaatsingenverplaatsingen binnenbinnen

de de gemeentegemeente GroningenGroningen betreffenbetreffen: : 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld vanuitvanuit de de bedrijventerreinenbedrijventerreinen

ZuidoostZuidoost..
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