
Regionaal Programma Werklocaties

Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen



Doel en opzet presentatie

Doel presentatie:
• Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma        

Werklocaties (RPW)
• Raadsleden informeren over inhoudelijke vraagstelling RPW

Opzet presentatie:
◦ Probleemstelling bij werklocaties
◦ Wat willen we bereiken?
◦ Inhoudelijke onderbouwing

- Bedrijventerreinen
- Kantoren
- PDV

Aanpak, Proces en planning



Proces RPW



Probleemstelling Werklocaties in de regio

• Overaanbod aan locaties bij bedrijventerreinen, kantoren 
en perifere detailhandel; belemmering regionaal 
economische ontwikkeling (Ladder duurzame 
verstedelijking).

• Evenwichtige markt is noodzakelijk om nieuwe initiatieven 
toe te kunnen staan

• Concurrentie tussen verschillende gemeenten bij vestiging 
bedrijven

• Grondexploitaties staan onder druk



Wat willen we bereiken met Regionaal 
Programma Werklocaties

• Langs realistisch tijdspad toewerken naar evenwicht 
tussen vraag en aanbod voor bedrijventerreinen, kantoren 
en perifere detailhandel

• Bedrijven moeten ‘landen’ op beste plek in de regio

• Lokale bedrijvigheid moet blijvend worden gefaciliteerd

• Marktontwikkelingen optimaal benutten



Regionaal Programma Werklocaties

Inhoudelijke onderbouwing

Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem-Nijmegen

Door: Ecorys
Michel Hek



Werkproces:

• Uitgangspuntennotitie = spelregels/ definities 
� vastgesteld door alle Colleges

• Bouwstenenrapport = neutrale analyse feiten 
� behandeld in Portefeuillehoudersoverleg EZ

• Beslispuntennotitie = voorstel tot strategische 
herprogrammering 

• Concept-Regionaal Programma
Werklocaties februari 2017



Bedrijventerreinen



Resultaten bedrijventerreinen

Conclusies bedrijventerreinen:
• Bestaande voorraad (leegstand) noodzakelijk voor doorstroom
• Mismatch ruimtevraag versus onherroepelijk aanbod: overaanbod 155 ha.
• Daarnaast nog ca. 300 ha aan overige plannen (‘zachte plannen’) 



Conclusies bedrijventerreinen

• Kwantitatief: overaanbod van 155 ha. aan onherroepelijke plannen

• Mismatch vooral op bovenregionale terreinen (>5 ha): veel meer 
aanbod dan vraag, op regionale terreinen (0,5 ha tot 5 ha) is ook een 
groot overaanbod

• ¾ van de ruimtevraag komt uit het cluster transport, logistiek en 
groothandel; vraag vooral lokaal en regionaal georiënteerd

• Geen ruimtevraag te verwachten vanuit het cluster Industrie en bouw

• Vraag en aanbod in evenwicht voor het cluster Dienstverlening en 
Consumentendiensten

• Geen grondslag voor het in procedure brengen van Overige Plannen



Kantoren



Resultaten kantoren

Kwantitatieve analyse
• Mismatch tussen vraag en aanbod
• Tot 2025 circa 100.000 m2 BVO ruimtevraag 

Toekomstige vraag naar kantoren vooral vervangingsvraag
• Het bebouwd beschikbare aanbod bedraagt circa 350.000 m2 BVO 
• Het aanbod overstijgt de vraag met 250.000 m2 BVO. 

Kwalitatieve analyse
• Centrum en stationslocaties meest gewild, vooral door de veelheid 

aan voorzieningen in een hoogwaardige stedelijke omgeving met een 
multimodale ontsluiting

• Courant aanbod niet op de juiste plek, tekort op centrumlocaties en 
overschot op andere locaties



Conclusies kantoren

Conclusie 1: Ruimtevraag richt zich voornamelijk op 
stationsomgeving Arnhem en Nijmegen

Conclusie 2: Courant aanbod niet op de juiste plek

Conclusie 3: Incourant aanbod dient uit de markt genomen te 
worden/ herontwikkeld te worden



Perifere Detailhandel



Resultaten perifere detailhandel

Overaanbod concentratiegebieden PDV/GDV: 29.500 m2 (hard)



Vraag/aanbod confrontatie PDV/GDV

Concentratiegebieden (13 locaties):

Overaanbod harde planvoorraad

• Noord: te veel aanbod  

• Midden: evenwicht  

• Zuid: te weinig aanbod� kijken naar zachte plannen

Overige winkellocaties (43 locaties):

Overaanbod harde planvoorraad

• Noord: te veel aanbod 

• Midden: evenwicht

• Zuid: te veel aanbod � deels omzetten  in harde plannen



Conclusies PDV/GDV

Conclusie 1: Overaanbod harde planvoorraad

Conclusie 2: Per deelregio ander beeld overaanbod per branche

Conclusie 3: Beleid RPD 2013 voortzetten is nodig: controle op 
mis-match en bijsturen waar mogelijk



Overall



Aanpak overaanbod

Voor alle werklocaties geldt:
• Langs een realistisch tijdspad toewerken naar evenwicht 

tussen vraag en aanbod in 2020;
• Tot 2020 ruimte geven aan gemeenten om alle 

beschikbare terreinen te verkopen;
• Inzetten juridische middelen om per 2020 te kunnen 

‘schrappen’ in bestemmingsplannen waar nodig;
• Jaarlijks monitoren en bijstellen waar nodig en mogelijk;
• Samen KEUZES MAKEN…. Er moet uiteindelijk worden 

geschrapt;
• RPW biedt hiervoor integraal beleidsoverzicht en  

voorstellen.



Vragen die aan de orde zijn:

• Hoe omgaan met lokale terreinen?
• Hoe omgaan met uitbreidingsbehoefte van bestaande 

bedrijven?
• Hoe inspelen op nieuwe (markt-)ontwikkelingen?
• Hoe ontwikkelt de logistieke markt (XXL) zich?
• Wie betaalt de rekening voor schrappen hectaren en m2?
• Hoe om te gaan met belangen van private partijen?
• Hoe bereiken we regionale afstemming?
• Wat is de rol van de provincie Gelderland? 



Proces en planning RPW:

• Informatie raadsbijeenkomsten Januari 2017

• Private partijen informeren Begin februari

• Bespreken RPW in PFO economie 23 februari 

• Behandeling RPW in colleges en Raden na 23 februari

• Wensen en bedenkingen door de Raden voor 1 mei 2017 

• Bespreken van wensen en bedenkingen
In PFO 24 mei 2017 

• Colleges bieden definitief RPW 
(incl. commentaarnota) ter vaststelling aan 
de Raden van de 19 gemeenten aan Juni 2017


