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SaiDcnvalting 

In deze rapportage wordl een onderzoek gedaan naar een geschikte locatie en inrichting voor een 
regionaal bedrijventerrein ni de regio Twente 

Hierbij IS de volgende probleemstelling gehanteerd: 

Welke eisen moeten er vanuit de vraag naar bedrijventerreinen, hel nnmlehjk en economisch beleid 
en het bedrijfsleven aan de locatie en innchimg voor een regionaal bedrijventerrein voor 
grootschalige productie- en Ti^D-hedrijven m de Twentse Stedenband worden gesteld, en welke 
Uicaiie en inrichting is hicn'our het meest geschikt'^ 

Programma van eisen: 

Als eerste is er gekeken naar welke eisen er aan de locatie en mnehting voor een regionaal 
licdrijvenierrcin moeien worden gesteld Dit is gedaan vanuit een drietal invalshoeken 
1 lïisen vanuit de kwalilaticve en kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen (de niimteelaim). 
2 Eisen vanuit het vigerend ruimtelijk en economisch beleid, 
3 Eisen gesteld door bedrijven, 

Ad! 

Om de rnimteelaiiii \an hel regionaal bedrij\entcrreiii te bepalen is gekeken naar hislonschc uitgiften. 
trends in de economie en hel huidig aanbod van bedrijvenlcrremen in de rei.̂ 10 'l'wenle 

Uit analyse van de totale ii itgilteii van bedrijventerrein in de grolerc Twentse gemeenten van de 
afgelopen driejaar is gebleken dat de i'eiiiiddeide jaarlijkse (totale) vraag naar bedrijventerreinen ligt 
op circa 40 hectare 

Van dc/e totale vraag gaat ongeveer 5-11 hectare per jaar uit naar bedrijventoireiii 111 de categorie 
gemengd plus en T & I ) Ix'ti deel van de ruimlevraag naar T&D-Ierrcin / J I echter op andere 
(regionale) locaties gevestigd moeien worden. a:mgezicn er ook ccn (kleinschalige) locatie voor een 
regionaal T&D-terrc in ontwikkeld zal worden (zic hoofdstuk I) De ruimtevraay na;ir gemengd plus-
tcrrein zal echter wel voor een groot deel op hel regionaal bedrijventerrein i ie\esti i id kunnen worden 

Eveneens van belang voor de nuinleclaim voor het legionaal bcdrij\enlerrein is de historische uitgifte 
van grotere kavels (icbleken is dat circa 5 ha per |aar woidl uitgegeven aan groolsclialige bedrijven 
mcl een kaveloppervlak groter dan I ha 

Analyse van de uitgiften op SHI-code looii l aan dal Mi % van de totale niimtevraag migaai naar 
bedrijven m de SHI-sectoren industrie en iransjKm Du levert een ruinite\ raai: van eirca ') hectare per 
jaar op 
Aange/ien er nauwelijks tol geen beslaand aanbod aanwezig is in Twente \ .ni i r^inengd plus- en 

I ^:L)-tcrrein, kan worden aangenomen dat de lolale behoefle aan gemcngd-plus en (grooiscliahg) 
TAD-icrrem op liet legioiuul bednjventerrem zal worden gevestigd 

Uitgaande van de bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dal dejaailijk.se behoefte aan 
'regioiKiat bedrijventerrein' ligt bmnen een bandbreedte tussen .5 en IC) hectare 
Mei enige ambilie en een \erder ontwikkelende economische groei is een uilgif le l an 10 hectare per 
jaai haalb;ur, bij ininder giinslige oinstandiglieden (achterblijvende economische groei, minder actieve 
werving en acquisitie) zal slechts 5 hectare per jaar kunnen worden uitgegeven 

http://dejaailijk.se
file:///erder


Wanneer het gemiddelde tussen beide uitersten wordt genomen ligt de jaarlijkse vraag op 7,5 hectare 
BIJ een exploitalietermijn van lltjaar is hiervoor een netto oppervlnk van (7.5*10) is 75 hectare nodig 
Üil levert een bruto ruinileclaun op van 125 hectare (6Ü % uilgeclbaar) 

Ad 2. 

Het ruimtelijk en economisch beleid wordt in Nederland op verscliillendc schaalniveau's 
weergegeven. Bovendien is ruimtelijk en economisch beleid op Europees niveau in toenemende male 
van belang. 
1 iet ruimtelijk beleid van de liuropesc Unie is (vooralsnog) indicatief, en vooral gericht op verbetering 
van de bereikbaarheid door o a. multimodaal vervoer en gecombineerd vervoer in de zogeheten 
nurocorrtdors Voor de locaticplannmg van bedrijventerreinen worden echter geen specifieke 
voonvaarden gegeven. 
Het beleid op Rijksniveau is voor de planning van een locatie voor het regionaal bedrijventerrein het 
meest richtinggevend. 
Ixwatics voor bedrijventerreinen moeien vooral worden ge^iocht binnen beslaande en te ontwikkelen 
verstcdeiijkingsassen. livenals liel Ihiropees beleid is licl Rijksbeleid gericht op een optimale 
bereikbaarheid via water en spoor, naast bereikbaarheid over de weg. 
Voorts wordt in het Rijksbeleid (o a Vinex) onderscheid gem;iakt in A-, B-, en C-locaiies. ailiankclijk 
van o m. het mobililcilsprütlel van bedrijven Hei regionaal bedrijventerrein is aan te merken als een 
C-locatic. Dit heeft als gevolg dat er geen eisen worden gesteld aan bereikbaarheid per openbaar 
vervoer. De bereikbaarheid over de weg dient optimaal te ztjn Op een C-locatie is geen sprake van 
een parkeerregime 
In een actualisering van Vinex is aan de bovenstaande eisen een nieuw uitgangspunt toegevoegd 
Nieuwe locaties met een C-proficl dienen multimodaal ontsloten te zijn, bij voorkeur in de nabijheid 
van een terminal. 

Bij het plannen van een locatie moet levens rekening worden gehouden met milieuzonering De 
bcla.'ileiide activiteiten en gevoelige functies dienen o])liniaal I o v elka:ir te «orden gesitueerd 
Zonering kan plaats\ inden op verschillende milieubelastinysvormen. Ie weten geluid, geur, externe 
veiligheid, trillingen en luchtverontreiniging 
Zonering op geluid is in weiieli|k vastgelegd in de Wet Cieiuidshinder (WüH) De overige vormen van 
milieubelasting kunnen alleen beleidsmatig worden gezoneerd 
De meest gebruikelijke ineihude voor integrale milieuzonering is de VNG-methode 

I iet ruimtelijke en economisch beleid van de l'rovmcie Overijssel is eveneens richtinggevend voor de 
locatieplaiining van hel regionaal bediijventerrein. 
Bij het reserveren en realiseren van nieuwe locaties vormt de vraag uit de inarkt in hel beleid van de 
provincie Overijssel een belanjuijk inlgangspuiU. De (nieuwe) verbindingsassen van weg. water en 
spoor (mei name de Al , A;15, A3S/N.*7. de andere rijkswegen, de kanalen, de doorgaande spoorlijnen 
vanaf de Randstad) zijn structurerend voor de locatiebepaling van met name toplocaties met een 
regionale/landelijke uitstraling I Iel niimtelijk beleid \aii de provincie Overijssel is gericht op 
concentratie van wonen en werken in de grote steden 
Evenals hel Rijksbeleid is het provinciaal beleid gericht op het bevorderen van het meer 
milieuvriendelijke goederenvervoer over raiis en water, met name voor geniengd-plns en TAIÏ 
terreinen liel is de bedoeling dal medio 2001) een nieuw slreekplan ui procedure kouii. uaaiin 
mogelijk wordt ingegaan op locaties voor het regionaal bedrijventerrein 

()]i ny,iiiihiiilschaalniwaii werken de steden Almelo. Hengelo en linsehede samen in liet 
l.aiisinkbeiaad. In dit sameiiweikingsverband moeten ])lannen worden gemaakt omtrent de 
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein, en overige afslemming lussen vraag een aanbod iii de 
Twentse steden 



Ad 3. 

Hiscn ge:^Icld door bedrijven zijn mede bepalend voor de gesclnktlieid van een bejiaiildc locatie en 
inricluii ig liicrvan. 
I V v i j f algemeen belangrijkste aspcelen uit de bedrijfsomgeving zi jn: 

1 goede bereikbaarheid over de weg 

2 voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers 
3 de aanwezigheid van adequaat opgeleid personeel 
4. de representativiteit van het gebouw 
5 de aanwezigheid van Iclecommunieatieve voorzieningen. 

Bereikbaarheid over de weg wordl in toenemende mate als belangrijke cis gezien, omdat 
ondernemingen in grootstedelijke gebieden in toenemende mate geconfronteerd worden met 
ruiiniegebrek, congestie en onvoldoende parkeermogclijkheden. Hr is sprake van een tendens dat 
bedrijven een grotere voorkeur hebben voor een locatie in de nabijheid van autowegen. 

Kisen dio bedrijven stellen aan een locatie zi jn verder afhankelijk van de bedrijfssector waarin ze 
werkzaam zijn. hel type locatie waarop ccn bepaald bedrijf gevestigd is en het schaalniveau van de 
markt waarbinnen het bedrijf opereert 
Wanneer dit wordt toegepast op hel regionaal bedrijventerrein kan worden gesleld dat hel gaat om 
bedrijven op stadsrandlocalies. werkzaam m de (SBI-) sectoren industrie, productie, verkeer en 
vervoer, opererend op nationaal en regionaal schaalniveau 

Bedrijven m deze boven omschreven categorieën hechten vooral waarde aan goede bereikbaarheid 
(vooral over de weg), voldoende uilbreidingsmogeiijkheden. laad- en losmogclijkheden op het terrein 
en bereikbaarheid over water en spoor 

Ik'palen locatie: 

De tweede stap is hel selecteren van een aantal locaties die m beginsel geschikt zi j i i voor de 
ontwikkel ing van een regionaal bedrijventerrein 
(iesteld i.s dat een locatie in beginsel geschikt is wanneer aan de volgende uitgangspunten wordt 
voldaan 

lifi^ing aan (snfl)wcf' cn/of spoor en/of waierwcg: 
geen waardevol natuurgebied of landschappelijk waardevol gebied m de nabijheid. 
voldoende rtiimlc. 

IJoor deze drie criteria toe te passen op hel onderzoeksgebied zi j i i "uilsluilingsgebieden' aangegeven, 
waarbinnen geen regionaal bedrijventerrein ontwikkeld kan worden In het resterende gebied komen 
de volgende ItKalies in beginsel wel m aimmerking voor een regionaal bedrijventerrein (zie kaart I 
iichlerin i/crf ni/'fi<irlagc) 

1 Almelo Nüord. nabij Aadorp, 
2 Almelo Znid. nabij nornerbroek, 
3 lïornc Noord, nabij Azelo, 
'1 I lengelo-OldenAial. langs A I , 
^ I leiigelo-l j ischede, nabij geplande tennmal. 
() Almelo Zuidoost, nabij Zenderen. 
7 Wierden Znid. 

De verschillende locaties zijn getoetst aan een programma van eisen, waarin alie eisen die aan de 
locatie voor een regionaal bedrijventerrein moeten worden gesleld / i j n gekoppeld a;in een 
punieiisvsleem Zowel de mate waarin aan een eis wordl voldaan als het belang van een bepaalde eis 
/ i j i i hierbij bepalend geweesl voor de 'eindscoie' van een bepaalde locatie 



Uit de toetsing van de verschillende locaties aan het programma van eisen zijn vier locaties naar voren 
gekomen die hel meest geschikt zijn voor de ontwikkeling van een regionaal lïedrijvenlcrrcin Dit zijn 
de localies Almelo Noord, Almelo Ziiid. Home Noord en Hcngclo-Eiischcde 
Deze vier locaties zijn nader vergeleken op voor- en nadelen 

Een nadeel van de locatie Almelo Noord is het ontbreken van een snelweg verbinding en de minder 
centrale ligging ten opzichte van de andere "rwcntsc sleden, waardoor de gemiddelde afstand van hel 
woon-wcrkverkeer mogelijk zal toenemen. Een zwaanvcgend nadeel van de locatie Uengclo-Enschede 
is de beperkte ruimte. De uitstekende infrastructuur van deze locatie kan wellicht bclcr worden benul 
voor meer hoogwaardige (en vooral minder ruimte vragende) bedrijven of andere hoogwaardige 
functies 

De locaties Almelo Zuid en Borne Noord hebben relatief de minste nadelen c q zijn l o v. de 
gehanteerde toctsingscnlerea het meest geschikt Mede gezien hel feil dat de locatie Almelo Noord ligt 
op een landschappelijk mmder waardevol gebied, de locatie ligt aan het Twentekanaal en aansluit op 
het bedrijventerrein Twcntepoort Zuid, kan worden geconcludeerd dat de locatie Almelo Zuid het 
meest geschikt is voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein 

Inrichling regionaal bedrijventerrein: 

De laatste suip binnen dit onderzoek was het bepalen van de inrichting van hel regionaal 
bedrijventerrein. Dit is gedaan voor de locatie Almelo Zuid- Aangezien dit een vrij groot gebied 
betreft, zijn er nog verschillende inrichtingen mogelijk. 

Om ccn beeld te geven van de verschillende mogelijkheden is een tweetal inrichlmgsvarianten 
\\ eergegevcn. variani A en variant U (2ie de kaarten 5 en 6 achienn deze rapporlage) 

Verschil tussen beide inrichtingen zil vooral in de directe ligging aan het Twentekanaal (variant A) en 
de directe ligging aan de snelweg A35 (variant B) De bedrijven sluiten in beide in richt ingsvariantcn 
aan op hel bedrijventerrein TweiUepoort Zuid 
I let dorp Doinetbroek zal in beide inilehliiigsvarianten zo min mogelijk hinder ondervinden van hel 
bednjvenlerrem, door zowel inwaarts als uilwaarts zonercn Een miniinale (wettelijk vastgestelde) 
bufTer tussen woningen en bedrijven (milieucatcgonc 3) van 100 meter is in beide in richt ings vananten 
toegepast 
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Regionaal bedrijventerrein Tw ente 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 

Binnen Twente vormen Almelo, Hengelo en Enschede tezamen de grootste stedelijke concentratie in 
Nederland buiten de [landstad' (zie afbeelding l). De Twentse economie is na een periode van 
teruggang als gevolg van de teloorgang van de textielindustrie weer springlevend. Om een gezonde 
economie te behouden en verder te ontwikkelen, moet bij het indelen van de ruimte rekening worden 
gehouden met de behoefte aan bednjventerrein, 

Atbé0l<ilng 1 1 Stedenband Twents. 

snaiiaiUr.iivAcMlIig*i <u M » 

m i y w K I I M - M I J t 

De beschikbaarheid van goede bedrijventerreinen is van groot belang voor de werkgelegenheid in 
Twente Om bestaande bedrijven te kunnen behouden en nieuwe bedrijven aan te kunnen trekken 
moeien er passende locaties beschikbaar zijn. Op toekomstige ontwikkelingen moet optimaal worden 
ingespeeld en bedrijventerreinen moeten met hun tijd meegaan. 

Verschillende onderzoeken" naar de voorraad bedrijventerreinen in de regio Twente hebben 
uitgewezen dat er de laatste jaren sprake is van een vooral kwalitatief tekort, met name voor 
grootschalige productiebedrijven die moeilijk inpasbaar zijn op lokale bedrijventerreinen. In de 
toekomst zijn nog grotere (ook kwantitatieve) tekorten te verwachten. Er is de regio Twente mogelijk 
in veel opzichten winst te halen uit het beter afstemmen van het aanbod op de vraag 

Een oplossing voor het beter afstemmen van het aanbod op de vraag is naast verdere ontwikkeling van 
lokale bedrijventerreinen ook het ontwikkelen van een regionaal bedrijventerrein. Er zijn in het kader 
van het programmeringsoverleg Twente plannen voor de ontwikkeling van een regionaal 
bedrijventerrein Er is dus 'land in zicht voor bedrijven'. Hierbij is de volgende algemene definitie van 
een regionaal bedrijventerrein gehanteerd: 

'Het regionaal bedrijventerrein Twente is bestemd voor de opvang van de (bovenjregionale 
bedrijvigheid. Het gaaf daarbij om bedrijfsruimte die nodig is vanuit de werving/acquisitie van 
bedrijvigheid van builen de regio, voor de vestiging en uitbreiding van de hoogwaardige business rfr 
science activiteiten in de regio, voor de grote ruimievragers van binnen en builen de regio en voor de 
vestiging van de 'zware ' schone industrie. 

' Bron: Streekplan Twente. 
" Onderzoek Buck Consultants. Kolpron, verschillende onderzoeken gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede 



Regionaal bcdrijvcnlcircin Twente 

Hierbij wordt gedacht aan meerdere tliemaparken: 

u.s.p.-locaties: 
1. hoogwaardig regionaal bedrijventerrein (business & scicncc park Fnschcdc). 
2. logistiek knooppunt (weg-rail-lerniinal) voor VAL-achtige bedrij viglicid in de nabijheid van de 

A l corridor/luchthaven in Oldenzaal; 
3 logistiek knooppunt (weg-water-termmal) aan hel Twentekanaal in Hengelo; 
4. Zichtlocatie voor hoogwaardige industriële bedrijvigheid langs de A l in Hengelo; 
regio-locatie: 

5. regionaal bedrijventerrein voor grootschalige productie, assemblage en T & D ; 

Bij u.s.p -locaties is er echter geen sprake van ccn gezamenlijke exploitatie Het gaat hier met name 
om het maken van regionale afspraken over segmentering en afstemming van het aanbod 
bedrijventerreinen. De regio-localie (het eigenlijk 'regionaal bedrijventerrein') wordt wel in 
gezamenlijke exploitatie ontwikkeld. 

Argumenten voor de ontwikkeling van een o f meerdere regionale bedrijventerreinen zi jn: 

versterking van Twente als vestigingslocatie door een naar buiten duidelijk geprofileerd 
gezamenlijk aanbod voor regionale bedrijvigheid. Voor de klant is sprake van ccn loket, ccn 
organisatie; 
het nietlangcr onderling concurreren van gemeenten met betrekking tot de vestiging en uitbreiden 
van bedrijvigheid door een goede segmentering van bedrijvigheid in Twente; 

- de ontwikkel ing en het beheer van het regionaal bedrijventerrein Twente wordt gezamenlijk 
opgepakt en gerealiseerd, 

de kans om, meer dan nu, samen te werken op het gebied van arbeidsmarkt voorzieningen door 
bundelmg van inilialicven; 
versterking miago/profiel door het leveren van maatwerk (acqtiisilie-insirumcnt); 
duurzaamheidsapectcn als zuinig ruimlegebmik. concentratie i p \' versnippering van terreinen (en 
landschap), gezamenlijk aanbieden van voorzieningen en faciliteiten en adequaat en efficiënt 
omgaan met subsidies; 

vesligingsmogelijkheden voor relatief grotere bedrijven (> 1/2 ha). 
versterking werkgelegenheid; 

In deze rapportage wordt ingegaan op het regionaal bedrijventerrein voor grootschalige productie-, 
assemblage-' en T&D-bcdri jven (themapark 5. de rcgio-Iocalic). Voor de ontwikkeling van een 
regionaal bedrijventerrein voor bedrijven in deze sectoren zijn de volgende argumenten toe te voegen: 

er is voor bedrijven in deze categorieën momenteel geen aanbod in bestaande o f harde plannen 
opgenomen (zie hoofdstuk 2), 
in praktijk is er veelal geen ruimte voor bedrijven met kavels groter dan I -2 hectare op lokale 
bedrijventerreinen; 
bundeling van grootschalige bedrijven op een terrein in conibinalie met vervoer over water cn/of 
spoor lieefl als voordeel dat het zorgt votii koilere aan- en Lifvocrstioincn, de verkeerseongeslie 
helpt bestrijden, versnippering van terreinen en landschap voorkomt en de toekomstige 
mogelijkheden voor {:uii.sliiiliiig op) ondergronds transport vergroot"". 
De ligging van 'fwenle op een belangrijke (inter) nalionale vervoersas aantrekkelijk is voor 
industrie en distributie 

' Bedrijven in de sector assemblage houden zich voornamelijk bezig iiiel de vcAverking van liair-product lol 
cindproduci 
•* Uil "Riiniiic vfHir iiuitnmoda:il Ininspod'. publicatie vnii lici Ministcne van VROM 
' Uil: "Ruiiiiie voor ecoiioinisclie dynamiek'. 



Regionaal bcdrijx'ciUcrrciii Twente 

De ervaring heeft geleerd dat er met de voorbereidende fase voorafgaande aan de feitelijke aanleg veel 
tijd gemoeid gaat. Fir moet rekening worden gehouden met minimaal 4 a 5 jaar voor dat met de 
exploitatie kan worden begonnen. 

Voor het regionaal bedrijventerrein (m deze rapportage ook wel 'RBT' genoemd) gelden de volgende 
uitgangspunten: 

I Het bedrijventerrein moet worden ontwikkeld voor grootschalige (> 1 -2 ha) arbeidscxlensicvc 
bedrijven {max. 15 a 20arb pi per ha), in de milicucategorieën 3-5, 

2. Het bedrijventerrein zal worden gevestigd in de 'stedenband' Almelo, Hengelo en Enschede (zie 
ajbeelding !)\ 

3. Het bedrijventerrein moet voorzien in de vraag naar bedrijventerrein in de regio Twente (en 
daarbuiten), gedurende een exploitatietermijn van ten mmslc l O jaar, met 
uilbrcidingsmogclijkheden voor langere termijn. 

4. Er mag geen concurrentie optreden tussen regionaal terrein en reguliere (lokale) 
bedrijventerreinen 

De volgende punten worden in deze rapportage nader onderzocht: 

1. Om te bepalen welke eisen er aan de locatie en inrichting moeten worden gesteld, moet worden 
gekeken naar de (regionale) vraag naar bedrijventerrein (en aanbod), het ruimtelijk en economisch 
beleid en eisen gesteld door bedrijven. 

2. Vervolgens moet er worden gezocht naar een geschikte locatie voor hel RBT. 
3. Teiisiotic wordt een (globale) inrichlingskaart van het RBT gemaaki. waarbij tevens kort wordt 

ingegaan op de fasering en de mogelijke samenwerkingsvorm tussen de betrokken partijen 

De doelstelling van dit onderzoek is dan ook hel inzicht verschaflen in welke eisen cr aan de locatie en 
inrichting van het regionaal bedrijventerrein moeten worden gesteld, en een beeld te geven van welke 
locatie (s) en inrichting (en) hiervoor in aanmerking komen. 
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1.2 Ondcrzocknicthodiek 

Hij het onderzoek is de volgende centrale probleemstelling gehanteerd 

Welke eisen moeten er vanuit de vraag naar bedrijventerreinen, hel ruimletijk en economisch beleid 
en het bedrijfsleven aan de locatie en inrichting voor een regionaal bedrijventerrein voor 
grootschalige productie^ en T&D-bedrijven in de Twentse Stedenband worden gesteld, en welke 
locatie en inrichting is hiervoor het meest geschikt? 

I Iet onderzoek kan in de volgende slappen worden onderverdeeld: 

stap I: opstellen programma van eisen (toetsingskader) 
a. ruimteclaim RHT 
b. ruimtelijk en economisch beleid 
c. vesiigingsplaats/actoren 

l 
stap 2: bepalen locatie 

a. selectie locaties 
b. toetsing aan P V F.. 
c. vergelijking op voor- en nadelen 

i 
slap 3- inrichting, fasering en samenwerkingsvorm 

a. specijieke eisen aan inrichting 
b. inri ch li ngs varianten 
C. fasering 
d. samemicrkim'svorm 

Slap f: 
I-r wordt een programma van eisen (P.V.E ) opgesteld waaraan de locatie en de inrichting van het 
regionaal bedrijventerrein moet voldoen. Er kan onderscheid worden gemaakt in eisen afliankclijk van 
de vraag en hci aanhtnl bedrijvcnierrcinen, eisen gesteld in het niitnlelijk en economisch beleid van de 
betrokken gemeeiilen, het rnimielijk en economisch beleid van de EU. hei Rijk en de Provincie 
Overijssel en tenslotte eisen gesteld door bedrijven (o,a, vcstigingsplaatsfactorcn) l'er cis wordt 
bepaald hoeveel waarde eraan wordt geliechi. m.a.w, welk 'gcwichf er aan de cis wordt gegeven. 
De regionale vraag naar bcdrijveiUerrein z;il worden bepaald door enerzijds hel anaKseren van 
historische verkopen van bedrijventerrein, anderzijds door lileraluurondcrzoek naar economische 
ontwikkelingen I lei ruimtelijk en economisch beleid zal worden bepaald d m v literaluurondcrzock 
en overleg met betriikken amblcnaren m de vakgebieden economische zaken en ruimtelijke ordening. 
liiscn \an bcdiij\en aan ccn regionaal bcdnj\cnlerrcin ziillen uordcn bepaald door 
literatuuronderzoek, ccn mlcrvicw mei de \KV en overleg niel belrokken amblcnaren. 

Slap 2: 
Vervolgens wordt ccn gcscliikte locatie voor het regionaal bedrijventerrein gezocht Als eerste zal er 
een scleciic worden gemaakt van gebieden die in beginsel gesclukl zijn voor de onl^vikkcling van een 
regionaal bedrijventerrein Du wordl gcda;in door hel opstellen \aii een kaart incl iiilsluilmgsgcbicden 
waarbinnen de ontwikkeling van een RUT niet wenselijk is Op de overige gebieden (de 
zoekgcbicdcn) \\oidcn localies ge/oclil liggend aan (belangrijke) infraslrucluur. Aan deze selectie 
wordl Ier vergelijking een aantal alleriialicve locaties toegevoegd De/e altcrnalicve locaties zijn in het 
iiiimlclijk beleid reeds gereserveerd, maar wel geschikt voorde ontwikkeling van ccn K.H'1'. 

file:////oidcn
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Vervolgens worden de geselecteerde locaties getoetst aan het P V L Op basis van gcschiktheidscorcs 
en nadere vergelijking op voor- en nadelen wordt bepaald welke locatie het meest geschikt is'. 

Sliii> 3: 

Icnslotte wordt de (globale) inrichting van hel terrein behandeld. Als eerste worden naast de algemene 
eisen uit het P.V.E. specifieke inrichtingseisen gesteld aan de gekozen locatie. Vervolgens wordt een 
tweetal inrichlingsvarianlcn weergegeven. Ook wordt ingegaan op de fasering en de mogelijke vormen 
van een gezamenlijke exploitatie (samenwerkingsverband tussen de gemeenten Almelo, Hengelo en 
Enschede en de provincie Overijssel). 

1.3 leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt de vraag (en aanbod) naar bedrijventerreinen bepaald voor grootschalige 
bedrijven in de milieucalegoriecn 3-5 (induslric, T&D, assemblage) Aan de hand de vraag en het 
aanbod alsmede het ambitieniveau van de betrokken gemeenten wordt de ruimteclaim van het 
regionaal bedrijventerrein vastgesteld 

In hel derde hoofdstuk wordt het vigerend ruimtelijk en economisch beleid weergegeven en uitgewerkt 
op verschillende schaalniveau's. Er wordt hierbij gekeken welke eisen er vanuil hel beleid kunnen 
worden gesteld aan de locatie en de inrichting van een regionaal bedrijventerrein. 

In hoofdstuk vier wordt er gekeken naar eisen die door 'de bedrijven' worden gesteld aan de locatie en 
de inrichting van ccn regionaal bedrijventerrein 

Aan de hand van de bevindingen uil de hoofdstukken 2 l/m 4 wordt m hoofdstuk viif een programma 
van eisen opgesteld waaraan de locatie en de inrichting van hel regionaal bedrijventerrein kunnen 
worden getoetst 

Aansluitend wordt in hoofdstuk zes gekeken welke locatie (s) hel beste voldoen aan hel in hoofdstuk 
vijf opgestelde programma van eisen, m a w. welke locatie in aanmerking komt voor de ontwikkeling 
van een regionaal bedn|veriterrcin. 

In hoofdstuk zeven zal eveneens aan de hand van het P V.E een inrichtingsschets van het regionaal 
bedrijventerrein (en omgeving) worden weergegeven 

In hoofdstuk acht wordt de fasering en de mogelijke samenwerkingsvorm van het regionaal 
bedrijventerrein weergegeven. 

In hoofdstuk negen wordt ccn terugkoppeling naar de centrale probleemstelling gemaakt. Ook worden 
er ccn slotbeschouwing en aanbevelingen gegeven 

Ook zal er in deze rapportage een beschrijving worden gegeven van het besluitvormingsproces 
rondom hel regionaal bedfijvenierrcin Dil wordl gedaan na hoofdstuk I (inleiding 
bcsluilvormingsproees), na hoofdstuk 2 (in hel bcsluilvormingsproces genoemde ruimleelamis). na 
hoofdstuk d (in hel besluilvonningsproces gciiocnule locaties) en icnsiolle na hoofdsUik 9 (epiloog). 

De nummers (bv | ! ]) in de tekst verwijzen telkens naar de lileraUiiirlijsl achterin deze rapportage. 
Specifieke vcrwij/.mgcii en/of opmerkingen zijii ge|)laalsl in een voetnoot onder aan de pagina 

' Dc/.e toctsingsmctliodc is gebaseerd op de inclliodc voor locaiickcu/c-MHH 
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lieslu ilvormingsproces regiona a l bedrijventerrein: 
Inleidin)" 

Gedurende deze afstudeeropdracht (en al langer, vanaf december 1998) staat de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen nadrukkelijk op de (politieke) agenda. Er zijn vele partijen betrokken bij 
de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein, wat ook een verscheidenheid aan 
verschillende meningen mei zich meebrengt. 

De volgende partijen zijn direct of indirect belrokken bij de ontwikkeling en besluitvorming met 
belrekking tol hel regionaal bedrijventerrein (zie ook hoofdstuk f<). 

provincie Overijssel (initialiefnemer. nieuw streekplan richtinggevend voor RfiT) 
gemeenten Almelo. Hengelo en Enschede (exploitanten) 
gemeente Borne (liorne ligt eveneens binnen de stedenband tussen Almelo en Enschede) 
overige Twentse gemeenten (samenwerking, afstemming vraag en aanbod) 
Rijk (uitvoering beleid Twente) 
OOM (belang bij voldoende bedrijfsruimte) 

Een eerste punt waarin verschillende meningen van de belrokken juirtijen naar voren komen is 
in de definitie van welke bedrijven op hel regionaal bedrijventerrein gevestigd mogen worden. 

1'iRrtiiffi:-'̂  ' ••"••• "iDeftftslie 'n-iiii'niMf tjeifrinvnfemm' j 
i Provincie 
i Overijssel 

In leder geval in totaal 200 ha regionaal bedrijwnlerrein (hierover zijn de 
meningen intern overigens verdeeld) 

[ Lansink-beraad Meerdere locaties: 
Regionale locatie: grootschalige prüduktievcsligiiigen van internationaal 
opererende bedrijven (industrie, a.ssemblage. grooihandel). Later overigens 
bijgesteld lol 'terrein voor grootschalige productie- en T&D bedrijven met 
relaUef lage lerreinquotiênten. 
Regionaal lechnologiepork: li&S 
Logistiek knooppiini 1: ROC localie l.b.v weg- en walerlenniniil- TSI) 
Logi.'iliek kiiooppuni 2: weg-rail terminal, mogelijk gekoppeld aan luchthaven: 
T&D 
Zichllocalie: indu.striele bedrijvigheid 

\ Programmerings 
i -overleg 

Ewnlueel meerdere hcaties'themaparken: 
Hoogwaardig Iwilrijvenierrcin (liSS) 
T^D-park voor l 'AL-achUge bedrijvigheid 
Regionaal bedrijventerrein voor productie, assemblage en grooihandel 

im „ Niet nader genoemd 

lOOM Eèn locatie: logistieke en industriële bedrijvigheid (assemblage) 

i In deze 
i rapjyortoge 

Mogelijk meerdere localies. echter ingaan op één locatie voor groolschaltge 
producue en assemblage bedri/ven en groothandel (eventueel T&D). 

Om een beeld te krijgen van het besluitvormingsproces en de mogelijke oorzaken van de vele 
meningsverschillen zal f)er onderwerp het proces van de besluitvorining rondom het regionaal 
bedrijventerrein worden weergegeven Pii wordt gedaan na hoofdstuk 2 (ruimteclaim) en 
hoojilsliik () (bepalen kiealie). 

Hel IS de heitoeling dal de Provincie Overijswl l juni 1999 besluit over hel al dan niet 
omwikkelen van een of meerdere regionale hedrijvenlerreinen en de invulling hiervan. Dit 
besliiti zul worden verwerkt in het nieuwe streekplan, dal momenteel m ontwikkeling is. De 
beschrijving van hei besluitvormingsproces zal in deze rapportage worden afgesloten nier een 
epiloog na hoofdstuk 'J. 
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2 Ruimteclaim regionaal bedrijventerrein 

Er zijn drie factoren die bepalend zijn voor dc locatie en inrichting van het regionaal bedrijvcnlerrcin. 
Dil zijn: de vraag naar bedrijventerreinen, ruimlelijk en economisch beleid en de eisen gesteld door de 
bedrijven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de tockomslige regionale behoefte aan 
bedrijvenlerrcincn en dc ruimlcclaim van het RBT die hieruit voortvloeit. Het ruimtelijk en 
economisch beleid en dc vcsligingsplaatsfactoren komen respectievelijk in hoofdstuk 3 en 4 aan bod 

Aangezien het naar verwachting nog minimaal 4 tot 5 jaar gaat duren voordat begonnen kan worden 
met het uitgeven van grond op het regionaal bedrijventerrein, en de exploitatie op zich naar 
verwachting ongeveer 10 jaar zal duren, moet rekenmg worden gehouden mcl dc marktontwikkeling 
op langere termijn. 
Er kan onderscheid worden gemaakt in vier categorieën bcdnjvcnlerrcinen, te weten gemengd plus-
tcrrein, modem gemengd terrein, bedrijvenpark en transport- en distributieterrein (T&D) ^. Om dc 
behoefte aan 'regionaal bedrijventerrein" te bepalen wordt gekeken naar hislonsche uitgiften van 
grootschalig bedrijventerrein (kavels > 1-2 ha) in de categorieën gemengd plus en T&D 
Echter, aangezien analyse van historische uitgiften een vrij slalisch beeld van de behoefte aan 
bedrijventerreinen geeft, zal er ook worden ingegaan op het ambitieniveau dat voor de ontwikkeling 
van een RUT wordt gesteld en op toekomslige marktontwikkelingen voor zover relevant voor het 
regionaal bedrijventerrein. Dit omdat in het verleden (en nog steeds) aanvragen voor terrein voor 
grootschalige bedrijven niet altijd konden worden behandeld, aangezien hier veelal geen ruimte voor 
op bestaande bedrijventerreinen beschikbaar was ('nee' verkopen aan grote ruimte vragers). 
Historische uitgiften geven (in dit geval) dus geen volledig beeld van de vraag'. 

In § 2 l /al dc liistorisehc uitgifte van bedrijventerreinen worden bcliandcld Vervolgend wordt er in § 
2.2 kort ingegaan op marktontwikkelingen die bepalend zijn voor het verloop van dc toekomstige 
kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen In § 2,3 wordt gekeken naar het huidige aanbod 'lenslottc 
zal m § 2.4 de ruimlcclaim voor het regionaal bedrijventerrein worden vastgesteld 

2.1 Uilgiflc bedrijventerreinen 

Tabel 2 1 gemiddeldE Jaarlijkse uitgitle van bedrijventerreinen naar locatietype in de periode 1994 l/m 1997. 

Gemeente Gemengd plus Modem gemengd T&D-icrrein Bedrijvenpark Toiaal 
Almelo l.l 6,3 • 0,6 - 7.9 
Enschede 0,5 9,0 0,3 1,1 iO.8 
Hellendoorn - 3.6 - - 3.6 
Hengelo Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 12.5' 
Oldenzaal - 2,5 3,1 - 5.6 
Tolaal 1.5 21.4 3.9 l.l 40.5' 
Bron concept nola Bedrijventettemen regio Twente, Bock Consultants 

1) Voor Bedri|venpafk Twente (BPT) is voorde invulling van de tabel een uitgifte gefianleerd van 3.25 ha in 1996 Met 
inbegrip van de uitgifte builen de enploilatie en terugkoop is op BPT 25 tia uitgegeven in 1996 Wanneer 25 ha wordt 
gehanteerd, is de gemiddelde jaarlijkse uitgifte van modem gemengd terrein 11.75 De totale gemiddelde jaarlijkse uitgifte 
bedraagt dan 13,37 ha 

2) Encfusiet 16 ha netto voor Holec in 1997 Door hel ontbieken van gegevens mei gespecificeerd naar type locatie 
3) Wanneer hel Holec-lerrein m Hengelo en de uitgifte buiten de enploitalie en terugkoop op het BPT in Almelo worden 

meegenomen in de berekeningen, kennen de grotere gemeenten gezamenlijk een gemiddelde |aarli|kse uitgifte van 47,5 
ha netto 

' Definilies vcrscliilleiidc c;ile);oriccn iKdrijvciilcrrciii /ic bijlage I 
' Dc/.c conclusie wordl eveneens cctrokkcn door 11 Molkeiiboer (I'ruvuicn: Overijssel) I a.v. vcrscliilleiuic 
l>crckciiiiij;eii van de bclujcllc aan bciirijvojit;Mromen m Overijssel (ui docuniciU \aii 7-4-'99) 
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Tabel 2,1 geeft de totale uitgifte weer, nader gespecificeerd naar t>pe terrein. Uit de tabel blijkt dat de 
jaarlijkse behoefte in de periode van 1994 t/m 1997 circa 40 ha is geweest. Zoals genoemd is de 
uitgifte van bedrijventerreinen afliankelijk van het aanbod, In perioden van schaarste wordt er in de 
regel minder uitgegeven, wanneer er voldoende aanbod is zal de uitgifte aanvankelijk sterk stijgen, 

Flguur2.1 uitgiften bedrijventerrein in Aimeio, Hengelo en Enschede 1991-1997 (tia) 

-1 1 -

1991 1992 1993 1994 1996 1996 1997 

Bron; overzicN uitgiften Regio Twente 

In de bovenstaande figuur is het verloop van de uitgifte van bedrijventerreinen in de gemeenten 
Almelo, Hengelo en Enschede te zien. Hierbij moet worden opgemerkt dat de gegevens van 1998 
(nog) niet van elke gemeente beschikbaar zijn^ 

Een uitgangspunt voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein is dat er grootschalige 
bedrijven in de categorieën gemengd plus en eventueel T&D worden gevestigd, In figuur 2,1 wordt de 
ruimtebehoefte per catcgone bedrijventerrein weergegeven. 

Figuur 2.3 gemtddekle ruimtebehoefte'" per categorie bedrljventerrdn In % v/h totaal. 

D gemengd plus: 
13% 

Q modem 
gemengd: 60% 

aT*D :18S 

n t>ed rijven park: 
12% 

.ss.a;.i«; 

Bron: o.a. Almelo wint terrein, bedrijventerreinen regio Twente, Ruimte voor bedrijfsten'einen (199&-1998), 

In figuur 2-1 is te zien dat de ruimtebehoefte in de categorie gemengd plus 13 % en in de categorie 
T&D 15 % van de totale ruimtebehoefte inneemt. Gegeven de jaarlijkse vraag naar bedrijventerreinen 
in Twente van 40 hectare, gaat circa 5 hectare van de vraag uit naar gemend plus-terrein en circa 6 
hectare T&D terrein''. 

' Er wordt overigens verwacht dal er in 1998 meer is uitgegeven dan in 1997. 
"* De gemiddelde ruimtebehoefte is gebaseerd op hel gemiddelde van de onderverdeling uit een vierlai 
onderzoeken, bedrijventerreinen regio Twenlc, Almelo wint terrein, ruimte voor bcdrijfsierreincn gemeente 
Enschede en een onder/ock van de Provincie Overijssel, 
" Deze niimlebehocftc ligt hoger dan vaU oplc maken uit tabel 2,1, Pil verschil kan voornamelijk worden 
verklaard door hel ontbreken van gegevens voor Hengelo en het niet meetellen van de uitgifte builen de 
exploitatie in tabel 2 ,1 , 
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Op het regionaal bedrijventerrein worden bedrijven in de (SBI) sectoren industrie en transport-, 
opslag- en communicatiebedrijven gevestigd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
ruimtcvraag van deze sectoren m de afgelopen jaren in Almelo, Hengelo en Enschede. 

Talie'2 2 urtgiltes naar SBI-code in Almelo. Hengelo en Enschede 1991-1997 (ha) 

SBI-codc Alineio Hengelo Enschede  
aant trans oppcrvl aant trans. Oppervl, aant. trans, oppervl. 

industrie 11 2.68 31 16,1 50 20,0 

Transport-, opslag-, 3 1,0 12 9,8 17 12,4 
cncom. bedr. 
Bron overzicht ujtgjflen van bedrijventerreinen Jn Almelo, Hengelo en Enschede naar SBI code, 1998. 

De totale uitgifte van bedrijventerrein aan bedrijven in deze sectoren was m de periode van 1991 tot en 
niet 1997 in de steden Almelo, Hengelo en lïnschcde 62 hectare. Per jaar is dit dus een gemiddelde 
van circa 8,9 hectare. Dit is ongeveer 36 % van de totale uitgifte (in alle sectoren) in deze periode. 

Uit verkopen van bedrijventerreinen in Twente van de laatste vier jaar blijkt dat hiervan gemiddeld 5 
hectare per jaar is uitgegeven aan grootschalige bedrijven (1-14 ha)'^ Zoals genoemd is deze 'vraag' 
echter sterk aftiankclijk van het aanbod van grootschalig terrein. Het is echter moeilijk (c bepalen wat 
de uitgifte van bedrijventerrein aan grootschalige bedrijven (>1 ha) zou zijn geweest bij voldoende 
aanbod. Dit is onder meer aftinnkelijk van trends m de economie. In de volgende paragraaf wordt een 
beeld gegeven van de economische ontwikkelingen op verschillende scliaalmveau's. 

[7, 16,3,6, II, 14.15] 

il Dc/c gegevens zijn arkonislig uil een voorlopige invciiiarisaiic van IB (OOM-lnvcstcringsbevordering). 
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2.2 MarkloiUwikkeliiigcn 

2.2,1 Europese Unie 

De voortgaande internationalisering van de economie leidt tot toenemende onderlinge verwevenheid 
van de economische activiteiten. Er ontstaat een netwerkeconomie Door toenemende scheiding van 
ondemcmingsfunctics treedt er binnen Europa meer ni imleli jke specialisatie op. Een gevolg van deze 
nj imtcl i jkc specialisatie is een sterke toename van de vervoersstromen tussen de verschillende 
economische centra in Europa, Noordwest Europa laat zich duideli jk als kerngebied van economische 
activiteiten in Europa onderscheiden, met voor Nederland een bovengemiddelde oriëntatie op 
transport-en distributieactivilciten (31] Onderzoek naarde relatieve transport efTicicnlie (RTE) van 
Nederland geeft aan dat Nederland een concurrent ie voordeel heeft (t.o.v, andere Europese landen) bij 
industriële processen waarbij transport een relatief groot aandeel heeft in de productiekosten. Het 
belang van (inter) nationaal transport in Nederland t.o.v. andere landen in de Europese Unie is 
weergegeven in de onderstaande figuur. Doordal het bedrijfsleven in Nederland beschikt over veel 
verschillende vervoerswijzen (weg, spoor, lucht, biruienvaart) en twee intercontinentale mainports, is 
Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor tal van activiteiten op het gebied van industrie en 
distributie, l iet gaat hier met name om de verwerking van half-product lot eindproduct (assemblage) 
Hel verwerken van grondstoHen tot (half-) product vindt steeds meer plaats in derde wereldlanden |,Sj. 

Figuur 2 3 Aandeel (in %) van enkele landen in de totale grensoverschtijdende en binnenlandse goederenstromen in de EU, 
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Bron, Netwerken en ruimletijke patronen van bednjvigheiü. Europese gemeenschap, 1990 

2.2.2 Nederland 

Binnen Nederland is er eveneens sprake van differentiatie van economische functies Toen de 
landsgrenzen binnen Europa nog betekenis hadden m econoniiselie / i n . was de Rand.stad voor iedere 
vorm van bedrijvigheid die zich richtte op een omvangrijke, gcconcenircerde markl de meest voor de 
hand liggende vestigingsplaats Nu de economische grenzen zijn weggevallen en alleen 
schaalvergroting het nog mogelijk maakt binnen Europa te concurreren, is die vestigingsvoorkeui met 
meer zo vanzelfsprekend Voor bedrijven dic meei dan één omvangrijke stedelijke markt wil len 
bedienen, daarbij geen al Ie hoge grondprijs wi l len betalen, en vooral aansluiting wensen op de 
Europese infrastructuur d;iar waar weinig congestie optreedt, is een locatie tussen de Europese 
knooppunlen meer geschikt dan erin Op de stedelijke knooppunien /e l f bli jven met name de bedn jwn 
die zich richlen op 'face-to-face' contacten en veelvuldig gebruik maken van hoogwaardige 
voor/.ieniiigcn In Nederland is dil proces van wegtrekkende bednjven uit de randstad te zien aan de 
opkomst van corridors richting Urabant, Gelderland, Overijssel en Limburg (zic aJhccUiing 2 I) 
|8 . 19, 22| 
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Afbeelding 2.1 tuimtelijtt-economische hooldstructuur van Nederland 

f' 

I' 

f 
*.. 

Bron: Ruimte voor Economkscha Dynamttk, 19B7. 
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2,2,3 Twente 

De ligging van Twente op een belangrijke (inter) nationale vcrvoersas is aantrekkelijk voor industrie 
en distributie . Over het algemeen is er sprake van ccn daling van de werkgelegenheid in de industrie. 
De distributiesector heeft ccn vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt Niettemin vindt er een sterke 
concentratie van dislributieacliviteiten plaats in de Randstad en in regio's langs de 
achterlandverbindingen (o.a Twente). 
De daling van de werkgelegenheid in de sectoren industrie en distributie wil echter niet zeggen dat er 
eveneens sprake is van daling van de ruinitevraag in deze sectoren'** 
Gezien de gunstige ligging van Twente (t.o.v. de Randstad en Oost Europa) valt te verwachten dat het 
belang van de economie in de sectoren industrie, assemblage en distributie zal toenemen |19], 

2.2,4 Economische groei 

De mate van economische groei is bepalend voor de uitgifte van bedrijventerreinen Er bestaat relatie 
tussen de mate van economische groei en de uitgifte van bedrijventerreinen. 

In de onderstaande tabel is te zien dat de economische groei in gelijke trend loopt met landelijke 
uitgiften van bedrijventerreinen. De uitgifte van bedrijventerrein in Twente vertoond een wat grilliger 
patroon Een mogciijkc oorzaak hiervan is het al dan niet aanwezig zijn van voldoende aanbod in 
Twente (zie ook § 2 I en § 2 3), Er valt te verwachten dat bij ccn voldoende en gedifferentieerd 
aanbod hel uitgiftepatroon in Twente meer overeenkomsten zal vertonen met het landelijk 
uitgifiepatroon. 

Figuur 2 4 relatie economische groei met de uitgirte van bedri|venterreinen 

-economische groei % 

- uitgifte Nederland (100 
ha) 

-uilgifle AL/HE/EN (ha) 

1931 1992 1993 1994 1995 1996 

Bron Centraal buieau voor statistiek 1998. 

Dc laatste jaren is er in Nederland sprake van economische groei. De vraag is echter hoelang deze 
groei doorgaat Economische groei is onder te verdelen in golven. De golfbeweging op lange termijn 
(ca 50 jaar) wordt ook wel de Kondraticff genoemd'^ Volgens deze theorie is de economische groei 
vanal de industriële revolutie ingedeeld m verschillende Kondralieffs De vijfde KondraliefI is 
begonnen omstreeks IV^O Aan te nemen valt dat cr de komende 2Üjaar sprake is van 'voorspoed" iii 
econonnsclic i'/oci 117| Ix-ii economische in/.inkiiig (depressie) is tol 2010 du.s vrij on waai schijnlijk. 
Er is iiilcKUid wel sprake van hoog- en laagcoiijiincluiir (iii perioden van ccn aantal jaren) Bij ccn 
voldoende gedinercnlicerd aanbod zal er ook in de uitgifte van bedrijventerrein geen (zware) 
inzinking Ie verwachten zijn, schommelingen en afwisselingen per jaar zijn wel mogelijk E-"r valt Ic 

" Dc verdere oiiUvikkchiig van dc Al als vcrvoersas is om, afliankclijk van licl Rijksbeleid (/.ic hlslk 3) 
''' Zo is bijvoorbeeld uil ccn oiidcr/ock luiariiel aaiilai bedrijfsvestigingen in Almelo. Hengelo en lïiisclicdc 
gebleken diil cr sprake is van ccn slerkc stijging van een xinial vesiigiiigcii in dc scclor iiidustnc Dil is Ie 
verklaren dtx)r dc komsl van niccr arlxjidscxlcnsicve bedrijven in de seclor indiisiric 
'̂  Dc kondnitielT is genoemd iKuir een Russische hoogleraar. Nicolai KondraticIT In IV25 schreef liij dal 
kapitalisiisclie cconoiniccii ccn rcgclinalig p:i1r(X)n van lange golven venenen f-cn KondraiictT is onder ic 
verdelen in *> perioden, ic welen voorspoed 1, voorspoed II, recessie, depressie en herstel 
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concluderen dat de totale jaarhjke behoefte van 40 hectare, gebaseerd op de uitgiften van de afgelopen 
jaren een redelijk goed beeld geeli van de toekomstige vraag, aangezien deze eveneens hebben 
plaatsgevonden in voorspoed van de vijfde Kondratiefi", met zowel een inzinking (1993) als ccn piek 
(1996, 2ic figuur 2.4)'^ 

2.3 Aanbod bedrijventerreinen 

Het aanbod bedrijventerreinen is opgenomen in de nota 'Bedrijventerreinen regio Twente', uitgevoerd 
door Buck Consultants in opdracht van Provincie Overijssel. Hel aanbod bedrijventerreinen is 
weergegeven in tabel 2.3. Het betreft hier het aanbod in bestaande en harde plannen". 

Tabef 2.3 bestaand aanbod JnTwenle per gemeente naar type locatie (1999-2002) in ha. 

Gemeente Gemengd plus Modern gemengd T&D-terrein Bedrij ven-park Totaal 
Almelo - 33,3 - - 33,3 
Enschede - 51.5 1,5 14,0 97,0 
Goor - 10,0 - - 10,0 
Haaksbergen - 27,0 - - 27,0 
Hcllendoom - 22,0 - - 22.0 
Hengelo - 40,1 - 16,8 56.9 
Oldenzaal - 20,0 - - 20,0 
Rijssen - 37,3 - - 37,3 
Tubbergcn - 1,0 - - 1,0 
"fotaal - 242,2 1,5 60,8 3Ü4.5 
Bron •bedfijventerreinenregJoTwente/BCI (1998) en intormalie gemeenten per 15-12-1998 

Dc bovenstaande label overziend valt op dat er in de categorie gemengd plus en T&D nauwelijks lot 
geen ruimie is in het bestaande aanbod Het vestigen van bedrijven m deze categorie op het regionaal 
bedrijventerrein is gezien het huidige aanbod een logische keuze 
I let totale aanbod iii bestaande en harde plannen in de periode 1999-2002 is 304,5 ha. Het aanbod in 
na 2002 is 25,5 ha. Hierbij moet worden opgemerkt dat na 2002 uiteraard zachte plannen in 
omwikkeling zullen worden genomen. 

2,4 Conclusie: ruimteclaiin regionaal bedrijventerrein 

Uit de totale uitgiften van bedrijventerrein in Twente is gebleken dat er gemiddeld circa 40 hectare per 
jaar is uitgegeven (m de periode 1994-1997) 
Voor het regionaal bedrijventerrein is de niimlcvraag naar twee typen bedrijventerrein van belang, te 
weten gemengd plus- en T&D-terrein Dc ruimtevraag naar gemengd plus-terrein ligi op circa 5 
hectare per jaar, de vraag naar T&D terrein op 6 hectare per jaar Ken deel van dc nnmtevraag naar 
T&D-lerrein zal echter op andere (regionale) locaties gevestigd moeten worden, aangezien er ook een 
(kleinschalige) localie voor een regionaal 'r&D-lcnein ontwikkeld /.al worden (zie hoofdstuk 1), De 
ruimtevraag naar gemengd phis-terrein zal echter wel voor een groot deel op het RBT (rcgio-localic) 
gevestigd kunnen worden Bedrijven op een gemengd plus terrein zijn veelal grootschalige 
productievesligingen (zoals op het Bedrijvenpark Iwenle ook liet geval is) 

Eveneens van beking voor de ruimtccbini voor hel regionaal bedrijventerrein is de historische uitgifte 
van grotere kavels Cicblekeii is dal circa 5 ha per jLuir wordt uitgegeven aan groolscluilige bedrijven 
met een kaveluppervlak groter dan I ha. 

"' Hel gaat luer uiter;i:u'cl om ccn zccr voor/icluige uilspmak. aangc/icii dc/e is gebaseerd op een ii:itil:)[ 
aam UI 111 es 
" Dc[hiitics aanbod in beslaande, liardc en zacliie plannen zie bijlage l. 
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Analyse van de uitgiften op SBl-codc toont aan dat 36 % van de totale ruimtevraag uitgaat naar 
bedrijven m de SBI-scctorcn industrie en transport Dit levert een ruimtevraag van circa 9 hectare per 
jaar op. 
Aangeicien er nauwelijks tol geen best:iand aanbod aanwezig is in Twente voor gemengd plus- en 
T&D-tcrrcin, kan worden aangenomen dal de totale behoefte aan gemengd-plus en (grootsclialig) 
T&D-tcrrein op het regionaal bedrijventerrein zal worden gevestigd In het Lansmkberaad'* is 
bovendien besloten dat er voor de doelgroep (grootschalige productie T&D en assemblage) een 
verplichtend karakter geldt richting het regionaal terrein'^ |13]. 
De bovenstaande gegevens zijn weergegeven in tabel 2.4. 

Tabel 2 4 overzicht bepalende factoren voor ruimteclaim regionaal bedrijventerrein 

(iegevetis Uitkomsten 

Uitgifte gemengd plus- (en T&D-) lerrc in 5 (-11) ha per jaar 
Uitgifte per Slïl-codc (industrie/transport) 9 lia per jaar 
Uitgifte van grote kavels 5 ha per jaar 
Marktontwikkelingen Gunstige ontwikkeling (Twentse) economie, trend van 

verplaatsen grootschalige bedrijven uit de Randstad naar 
o a Twente 

Aanbod bedrijventerreinen Tekort huidig aanbod, tekort aanbod in verleden heeft 
mogelijk uitgifte van grootschalig bedrijventerrein 
beperkt 

Tabel 2 4 overziend valt Ie concluderen dat de ruimtevraag naar 'regionaal bedrijventerrein' op een 
bandbreedte van ^ tot 10 hectare per jaar zal liggen. 
Mei enige ambitie en een verder ontwikkelende economische groei is een uitgifte van IO hectare per 
jaar haalbaar, bij minder gunstige omstandigheden (achterblijvende economische groei, minder actieve 
werving en acquisitie) zal slechts 5 hectare per jaar kunnen worden uitgegeven 

Wanneer hel gemiddelde tussen beide uitersten wordt genomen ligt de jaarlijkse vraag op 1 ,^ hectare 
HIJ een exploitalietenmjn van 10 jaar is hiervoor een netlo oppervlak van (7.5*10) is 75 hectare nodig. 

Uit gegevens onUrent de verhoudig uitgeeftiaar-niet uitgccfl>aar van bestaande bedrijventerreinen is 
gebleken dat bij een gemengd plus terrein (in dit geval het meest van toepassing) nui\ima;il 70 % van 
het bruto oppervlak uitgeefbaar is Rekening houdendt met het feit dat het regionaal bedrijventerrein 
een representatieve uitstraling dient te hebben, moet worden uitgegaan van een verhouding 
uitgeetbaar-niet uitgeefbaar van 6Ü:40. 

1 Iel bruto oppervlak (=nnniteclaim) van een icrrem met een netto oppervlak van 75 hectare ligt dan 
op 

75*(1 0.6)= 125 hectare 20 

'*" liet i.aiisiiikiKciad isccii samenwerk iiij-svcrbaiid nissen de j;eiiieeiilen Alnieii), Hoiigeio i:ri Hnseliede, mei als 
doel de economische simciuiir van de siedenband ie versterken Overleg vindl pliLils in hoicl i Lansmk 
''' Dn IS besiüien iijdens hel lan.sinkbera.id v;in 3 februari l'JW Meer kleinschalige T&D bedrijven worden 
overigens wel op lioi le omwikkelen 'lAD terrein Inj C)lclen/ji;il kiegekilcn 
"̂ Aangc/Jcn er meerdere en onderling slerk verschillende cijfers worden genoemd met belrekking lol de 

niinileclaim van een rcgionanl t)odnjveriicrreiii. worden dc/c verschillende ntiniieclaims behandcU in hel "kadci' 
op de volgende pagina. 
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liestuiivormin^spraces regionaal beJrijvenlerre'm: 
Ruimteclaim regionaal bedrijventerrein 

Met name over de ruimteclaim van het regionaal bedrijventerrein bestaan veel meningsverschillen 
lir wordt gesproken over een oppervlak variërend van 65 lol 250 hectare. Het verschillen zijn naast 
verschillende rekenmethoden vooral te verklaren door de verschillende gehanteerde definities van 
welke bedrijven op een regionaal bedrijventerrein gevestigd zouden moeten worden en de 
verschillende belangen van de betrokken partijen. Een andere mogelijke oorzaak is het hanteren van 
verschillende exploilatielermijnen van hei regionaal bedrijventerrein. 

Partij (netto) Ruimteclaim Methode bcrekenmg 
Provincie Owri/ssel (1) Minimaal 200 ha*} Berekening onbekend 
Lansink-beraad (2) Circa 65 ha **) Grote ruimlevragers in de 

categorie industrie en assemblage: 
10 % van totale ruimlevraag is 
voor grotere kavels. Vraag is dus 4 
ha per jaar. 40 ha ^ strategische 
voorraad van 25 ha = 65 ha 

Programmeringsoverleg (3) 250 ha 
Na hel programmeringsoverleg 
van 28 april is de nello 
ruimteclaim van 65 ha voor hel 
grootschalig RliT aangenomen. 

Jaarl. Vraag: 
- li&S: 5 ha 

Ruimtevr. bestaand 5 ha 
Zware industrie: 5 
\Ver\'in^/ac(juisilie. 10 ha 

10*25= 250bn 
Rijk (minister Peper) (4j 200 ha lierekenmf; onbekend 
OOM (5) 200 ha (een op(Kr\'lak van 400 

wordt eveneens genoemd) 
Ruimlevraag bedrijven van huilen 
de regio, 'coniracl niamifacttiring ' 
(assemblage) 

Dit onderzoek 75 ha Jaarl. J 'raag: 
gemengd plus/l'&D 
SBI sccinn-n indus /Imn.sport 
Grole kavels 

liandbreedle van 5-10 ha 
Gemiddeld 7,5 ha: Totale vraag 
dus 75 ba 

') de meningen over hel regionaal bed tij vent erf ei n zi)n binnen de provincie nog verdeeld. 
" ) hierbi] moet worden opgemerkt dat tiet Lansink-beraad ondersctteid maakt in meerdeie locaties De totale ruimtevraag 
(van 5 locaties) wordt geschat (dus niet berekend) op ongeveer 250 ha. 

Informatie afkomstig uil 
(1) Artikel uit Tubantta (december 1998) 
(2) Uit inbreng namens Lansink-beraad in programmenngsoverleg 
(3) Advies werkgroep programmeringsoverleg Twente 
(4) Artikel uit Tubantia van 9-4-'99 
(5) Artikel uit Tubantia van 21 -4-'99 

Opvallend is overigens dat naarmate het beslnitvornnngsproces vordert, meer voorzichtigere 
hehoejieramingen worden genoemd. 
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3 Ruimtelijk en economisch beleid 

Het niunlclijk en economisch beleid is {naast de vraag naar bedrijventerreinen) een tweede factor die 
bepalend is voor de locatie en inrichting van het regionaal bedrij vcnlcrrein I lierbij vak te denken aan 
milieunormen voor zonering, locatie beleid, en (mcl name op lokaal niveau) het stimuleren dan wel 
weren van een bepaalde vorm van bedrijfsacliviteitcn op bepaalde locaties. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de het beleid op Iiuropees en Nationaal, provinciaal en tenslotte 
op regionaal en lokaal schaalniveau. Bij hel beleid op regionaal en lokaal schaalniveau wordt met 
name ingegaan op de ruimiclijkc strategie die gevolgd zal worden bij de ontwikkeling van het 
regionale bedrijventerrein, 

3.1 Internationaal en nationaal lïcleid 

3.1.1 lïolcid Puropcse Unie 

Hel economisch beleid van de Europese Unie richt zich met name op het bevorderen van een vrije 
markt en hierdoor de ontwikkeling van de economie binnen Europa . Het mimlclijk beleid is 
geformuleerd in 'Europees Ruimtelijk Oniwikkclingspcrspccticr (EROP) Hel gaal hier om indicalief 
beleid." Als eerste is het beleid gericht op het ontwikkelen en behouden van dynamische, 
aantrekkelijke en concurrerende sleden. Hiermee wordt bedoeld dat er o.a moei worden gezorgd voor 
een gediflerentieerde arbeidsmarkt, voorzieningen, etc Voorts is het Europees beleid gericht op ccn 
verbetering van de bereikbaarheid. Hel gaat hier bij voorkeur om het verbeteren van mullimodaal 
vervoer en gecombineerd vervoer in 'Euro-corridors'"', Ook wordl hel locatiebeleid aangemoedigd dal 
de anuuikclijkheid van de aulo vermindcil (in Nederland het ABC locatiebeleid). Op het gebied van 
bedrijlslocalieplanmiig wordt geen specifiek beleid geformuleerd in het Europees ruimtelijk 
ontwikkelingsperspeclicfl 10, i9 | . 

3.1.2 Rijksbeleid 

Hel kabuiet heeft in het Regeerakkoord 1998 het advies Stcdcniand-I'lus van de VROM-raad omarmd 
als nchlinggcvend voor de Vijfde Nota, waarin hel toekomstig minnelijk beleid /.al worden 
beschreven. In het advies Sledenland-Plus wordl het begrip 'corridor^''' gehanteerd als een 
verstedelijkingsas, waarin deconcentrcrende tendensen in de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland 
zouden moeten worden 'opgevangen'. Bij de corridor als ordenend principe is er sprake van ccn 
inrichtingsconcept zo worden bepaalde ruimte vragende functies op een specifieke plek (namelijk 
slerk georiënteerd op multiniodale, en zowel personen als goederen betreffende infrastructuurdragcrs 
c.q. knooppunten daarvan) geaccommodeerd [30] 

Door de VROM-raad wordl een corridor gedefinieerd als een verswdelijkingsas, opgebouwd langs 
doorgaande verkeersverbindingen via wegen en rails en waar mogelijk via water, samengesteld ml 
(beslaande) stedelijke kernen in combinatie mei lussengelegen . in suburbane dichtheden uit te voeren 
hebouwingszones. zowel bedoeld voor bedrijven en kantoren als voor voorzieningen en bewoners De 
bedoeling van corridors is dal ze in beheerste male legemocikomen aan dringende vestigingswensen 
i-an huishoudens en bedrijven en daardoor een haalbaar integratiekader vormen voor hel bundelen 
van dcconcenirerend stedelijk grondgebruik. 

De Twentse siedeiilxind wordt binnen de nationale hoofdstructuur van Stedenland-Plus aangegeven als 
corridorknooppunt 1 lel gaat hier om een /ogehelen stad-regio-corndor In de stad-regio-corridor gaal 

*" Dii is gcrorniiilcerd in hel Verdrag van Maaslriclil. de iiiccsl recciile wij/iging (7 feb 1992) van licl Verdrag tol 
opnehlinj; van de Eiirojjese <>eiiieeiiseli<ip (Home. 25 inn 1957) 
*" Vol];ensdcbc)'inselcn van [,cip/.ig(l994) kan Huropccs nuinlelijk beleid sleclusccii indicalicrcn geen 
dwmjiend kiiniklei liebiK'n. 
•' Ecu voorbeeld van ecu Hiiro-eorridor is RoIlcrd;iin-Hannover-Herlijii 
'•' Hel begrip 'corridor' bclekciid feilclijk gang, of smalle strook grond Hisscn Iwcc Icrritoria. 
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hel met name om hel uitkristalliseren van stedelijke netwerken, zijdelingse aangroei aan steden en 
vaak ftinctioneel eenzijdige ontwikkelingen langs transportassen Een gevolg van het corridor-bcleid 
voor de planning van het RBT is dus dat de locatie niet noodzakelijk binnen de contouren van een stad 
hoeft te worden gezocht (compacte stad) maar ook verder builen de stad, bijvoorbeeld langs de Al^". 

Met de invoering van het locatiebelcid in de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening Extra en het 
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer zijn de begrippen 'bereikbaarheidsprofiel' en 
mobiliteilsproricr geïntroduceerd. Op basis van bereikbaarheids- en mobilileitsproficlen wordt 
aangegeven welk bedrijf geschikt is voor welk type locatie. 

Tabel 3.1 Richtlijnen voor het vaststellen van berelkbaarheidspiafleien in stadsgewesten en vervoenegio's. 

A-locaties 

1 openbaar vervoer nabij intercity-station (800 m) 
maximale natransporttijd per OV 15 minuten 

2 auto maximale afstand tot stedelijke 
hoofd verbind ing 500 m over de weg 

3 parkeren parkcemorm: 1: 4 arbeidsplaatsen 

B-locaties 

1 openbaar vervoer - nabij NS-station (8U0 m) 
knooppunt van minimaal 2 aansluitingen op 
bus, tram o f metro bmnen 600 in. 

2 auto maximale afstand tot stedelijke 
hoofd verbind ing 500 m over de weg 
maximale afstand lot afslag (auto) snelweg 
2500 m o\er de weg 

3 parkeren parkcemorm: 1: 2,5 arbeidsplaatsen 

C-locatics 

1 openbaar vervoer geen eisen 

2 auto maximale afstand lot stedelijke 
hoofd verbind ing 500 m over de weg 
maximale afstand lot afslag (auto) snelweg 
2500 m over de weg 

3 parkeren geen parkeerregime 
Bron; INRO/TNO 

In de bovenstaande tabel worden drie verschillende bcrcikbaarhcidsprofielen weergegeven, te weten 
A-, B- en C-locaties". Aan de hand van deze verschillende bereikbaarhcidsprofielen wordt gekeken 
welk type bedrijfsactiviteiten voor een bepaalde locatie in aanmerking koinl 1 lierbij wordt gekeken 
naar hel mobiliteilsprofiel van de belrelTende bedrijrsactivileitcii. Zo is het met wenselijk om een 
bedrijf met een hoge arbeidsinlensiviteil toe te laten op een C-locatics, en andersom is het niet 
wenselijk om een arbeidsextensief bedrijf te vestigen op een A-loeatie De gescliiktlieid van een 
bepaalde locatie voor een regionaal bedrijventerrein is dus mede athankelijk van hel mohihteilspiofiel 
van de bediijveii die zicli er zullen vestigen |21, 29\ Gezien het grootschalige karakter en de lage 

^̂  Uit aantckcHingen n.a.v. overleg grote steden met de Provincie Overijssel valt af te leiden diil nog niet /ckcr is 
in liocvcrre de eoiiidor-gcdaclile werkelijkheid g:i;il worden Micn'oiir beslani nionientce! noj; \crdeeldln:id i\\ 
liel Kabiiiel 
''' Moinenleel \indl er discussie plaats over in lioo verre de Al \erder ontwikkeld nicK't worden als nilenuilioiiale 
vcr\'oers;is IX' provincie CK-erijsse! en de Twenisc steden /ijn echter van iiicnjin;d;it de Al wel verder 
omwikkeld iiioi:l worden. 
^' l)e/,c locaiic-lyjK'n sLtiii los van de locaiic iiidcliiij', in geiiiengd-plu.s, T&D, cic. De vcrscliillende indclinj;en 
kuiuicii cchler naast elkaar gebruikt worden. a;iiige/ieii iK'ide indelingen iin;a;in op andere aspecleii 
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arbeidsintensiteit van bedrijven die op het RBT gevestigd zullen worden, gaat het m dit geval om een 
C-locatie. 

In de actualisering van de Vinex is een nieuw uitgangspunt van beleid opgenomen Hel nieuwe beleid 
is erop gericht het goederenvervoer milieuvriendelijk te laten verlopen en congestie van het 
vrachtverkeer over de weg te verminderen. Nieuwe locaties met een zogenaamd C-profiel dienen in 
verband daannee, afliankelijk van het soort bedrijven, multimodaal ontsloten te zijn Deze 
bedrijventerreinen worden bij voorkeur gesitueerd bij terminals die vanuit ruimteli jk oogpunt goed 
liggen en via de weg ontsloten zijn |20]. 

Zoals genoemd moet bij het bepalen van een locatie tevens rekening worden gehouden met 
milieuzonering De belastende activiteiten en gevoelige functies dienen optimaal to .v elkaar te 
worden gesitueerd. Het gaat hier om het bepalen van de gewenste afstand. 

Zonering kan plaatsvinden op verschillende milieubclaslingsvormen, te weten geluid, geur, externe 
veil igheid, tri l l ingen en luchtverontreiniging. 

Zonering op geluid is in wettelijk vastgelegd in de Wet Geluidshinder (WGH) De overige vormen van 
milieubelasting kunnen alleen beleidsmatig worden gezonccrd. 
De meest gebruikelijke methode voor integrale milieuzonering is de VNG-methode^*. Hierin worden 
verschillende vormen van milieubelasting getoetst. De verkregen onderlinge afstanden zijn ccliler 
indicatief | 4 ,28 | 

Op het regionaal bedrijventerrein wordt vestiging van bedrijven in de milieucategoriecn 3-ü mogelijk 
gemaakt. Deze indeling van bedrijven in milieucalegoneën is afkomstig uil de VNG-methode. Bi j elke 
categorie wordt een minimaal gewenste afstand tussen het bedri j f en ccn milicugcvoclige functie 
(bijvoorbeeld "wonen') gegeven De afstanden zijn als volgt per milieucategorie onderverdeeld: 

Tabel 3 2 versctiillende minimaal gewenste alslanden tot milieu gevoelig e (unclies per categorie: 

Mil cucalcgonc Grootste afstand tut 
; milicugcvoclige functie (in meters) 

ï 10 
2 30 
i 50-IÜO 
4 20Ü-30Ü 
5 50Ü-I000 
6 1500 
Bion bedrijven en milieuzonering, VNG. Der Haag, 1999 

Met deze gewenste afstanden moet bij de locatie-keuze en met name ook bij de inrichting rekening 
worden gehouden I lel is echter onmogelijk ccn locatie te vinden waarbij elke woning in de omgeving 
op ' \e i l ige" afsiand ligt ï'.r dient rekening Ie worden gehouden met onteigening van enkele woningen 
Dit kan worden bepeikl door hel intern zoneren van het bedrijventerrein, waardoor minder vervuilende 
bedrijven zoveel mogelijk aan de rand van hel terrein worden gevestigd. 

Tenslotte kan ten aanzien van hel Rijksbeleid nog worden opgemerkt dal de planning van een 
regionaal bedrijventerrein in Twente ook op Rijksniveau op de agenda staal Minister Peper van 
Binnenlandse Zaken lieefl onlangs Ie keiuicn gegeven dat hem liet gebied rondom Almelo (en ue l 
'Almelo Noord') hel meeste geschikt l i jkt voor de locatie van een regionaal bediijvcnlerrein""' Du 
omdat de beoogde Twenlestad bij hel omwikkelen van bedrijventerreinen zorgvuldig mei beschikbare 
grond moei omspringen, en dus het gebied Almelo-Wierden ccn zogenaamde reserve functie moet 
worden Uiebcdecid 

^' Deze mclliodc /al in d;in ook worden gclianlccrd iii hel P V.E iii luwfclsluk 5. 
^ Dii is vermeld in een arlikcl van De 'ruenlschc Cour.iiit Tubaiilia van '.)-4-'V9. 
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3.2 Beleid provincie Overijssel 

BIJ het reserveren en realiseren van nieuwe locaties vormt de vraag uit de markt in hel beleid van de 
provincie Overijssel een belangrijk uitgangspunt De markt vraagt om voldoende ruimte, goede 
bereikbaarheid (vooral over de weg) en een representatieve bedrijfsomgeving. De (nieuwe) 
verbindingsassen van weg, water en spoor (met name de Al, de A28/N37, de andere rijkswegen, de 
kanalen, de doorgaande spoorlijnen vanaf de Randstad) zijn structurerend voor de locaticbepaling van 
met name toplocaties met een regionale/landelijke uitstraling Daarnaast spelen de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van allerlei voorzieningen (onderwijs, diensten, wonen en recreëren) een belangrijke 
rol. 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel is gericht op concentratie van wonen en werken in de 
grote sleden. Redenen hiervoor zijn o.a. de motorfuiiclie van de steden, ligging aan infrastnicturelc 
netwerken, het behouden en ontwikkelen van draagvlak van regionale voorzieningen, het beperken 
van aantasting van natuur en landschap en de beperking van de mobiliteit (zie kaart 2: streekplan 
Twente). 
Bij het locatie- en mobiliteitsbeleid worden de normen van A-, B- en C-locaties van het Rijk 
gehanteerd 
Voorts IS het provinciaal beleid gericht op het bevorderen van het meer milieuvriendelijke 
goederenvervoer over rails en water, met name voor gemengd-plus en T&D terreinen 

De Provincie acht daarom de aanleg van een of meerdere terminals noodzakelijk. lïr zijn plannen voor 
de ontwikkeling van een terminal in Hengelo. De huidige terminal in Almelo (bij hel station) zal 
worden opgeheven na de realisatie van de nieuwe terminal, dit in verband met de verdere ontwikkeling 
van het stationsgebied in Almelo. 
[24. 25, 271 

3.3 Regionaal en lokaal beleid 

Hel doel van deze paragraaf is het bepalen van de te volgen ruimtelijke strategie op basis van hel 
lokale beleid van de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede. Dil omdat een uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein is dal de locatie moei worden gci'.ocht binnen de 
stedenband Almelo, I lengelo en Ensciiede Opgemerkt moet worden dat het beleid van de onderlinge 
gemeenten atliankelijk is van de ontwikkelingen rondom het regionaal bedrijventerrein, en dus nog 
nader bepaald moei worden In hel kader van het Lansinkberaad is reeds een gezamenlijke notitie 
opgesteld waarin een visie wordt gegeven op het regionaal bedrijventerrein Deze wordt behandeld in 
§ 3.3.4, Als eerst wordl gekeken naar hel beleid van de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede 
afzonderlijk 

3.3.1 Almelo 

Op de kaart van hel structuurplan Almelo wordl een onlwikkclingsriehling van bedrijventerrein in de 
riehlmg van Boriicrbroek (Almelo Zuid) aangegeven. Een andere mogelijke ontwikkelingsrichting is 
Almelo Noord, in aansluiting op hel Bedrijvenpark Twente. Voor de uilbreidingen in Almelo Zuid en 
Almelo Noord is een grenscorrectie met omliggen de gemeenten (o a liurne en Vriezcnvccn) 
noodzakelijk Overige uitbreidingen zullen vooral op bestaande terreinen worden gerealiseerd |12| 

3.3.2 Netigdo 

Met beleid ten aanzien van bedrijventerreinen van de gemeente Hengelo is weergegeven in de Nota 
Bednjvenlerreinen I lengelo In deze nola wordt \eriiield dat op laiiyeie Icrmijn (bij voorkeur in 2003) 
nieuwe uitbreidingen in de voorra îd bedrijventerreinen moet worden gejjieegd, aangezien de voorraad 
op de huidige locaties dan te kort zal scliieten. Er wordl hierbij naast verdere uitbreiding van best;iande 
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locaties zoals Westermaal (kwadranten 1,3 en 4) en Boeldershoek o,a gedacht aan de locaties Bomc-
Noord en Twentekanaal Zuid (nabij linschede) [15]. 

3.3.3 Ensciu-de 

[n de nota "Ruimte voor bedrijfsterreinen' geeft de gemeente tïnschcdc te kennen dat er bij het zoeken 
van een locatie voor ccn bedrijventerrein rekening moet worden gehouden met de bedrijfstak waarvoor 
hel terrein wordl onlwikketd Dil omdat bedrijven uit verschillende bedrijfstakken ook verschillende 
eisen aan de locatie stellen (zie ook hoofdstuk 4 in deze rapportage). Bij het reserveren van locaties 
wordt onderscheid gemaakt in A-, R- en C-locaties. Er worden ccliler geen specifieke (nieuwe) 
locaties in Bnscliede genoemd waar de vestiging van grootschalige productiebedrijven mogelijk moet 
zijn [14]. 

3.3.4 Lansink-bcraad 

De gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede werken op het gebied van economische ontwikkeling 
samen in bet 'Laiisink-beraad', met als hoofddoel de economische structuur van de stedenband te 
versterken. Het Lansinkberaad heeft een bestuurlijk mandaat. Hesluiten genomen in het l-ansinkberaad 
worden overgenomen door de verschillende colleges van B&W van Almelo, Hengelo en Enschede 
In het kader van hel Lansinkberaad is een gezamenlijk stuk opgesteld met daarin ccn visie op het 
regionaal bcdrijveiUerrem 
Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende Ijpcn (regionale) locaties: 

rcgio-locatie locatie met regionale verantwoordelijkheden l b v. de profilcring/uitstrahng/ambitic 
van de regio ten behoeve van extensieve niinitegeb rui kers, 
u.s.p.-locatie unique-sethng-poinl-locaties die in de regio uniek zijn en gebonden aan ccn speciaal 
vestingingskennicrk 

Aan de hand van dil onderscheid moeien verschillende locaties worden gezocht voor de ontwikkeling 
van regionale bedrijventerreinen (zie ook kader na hoofdstuk d besluitvormingsproces t a v . locatie). 

3,4 Conclusie 

1 iet riiinUelijk en economisch beleid wordl op verschillende schaalniveau's geformuleerd. Het 
ruimtelijk en economisch beleid is per schaalniveau onder meer weergegeven in PKB's, het 
streekplan, slmciuiirplaiincn en overige beleidsnota's Er worden met name eisen gesteld aan de 
localic ten aanzien van bereikbaarheid, hggmg t.o.v, niilieugevoelige functies en ligging l o.v. overig 
stedelijk gebied Van belang voor hel regionaal bedrijventerrein is de verdere ontwikkeling van de 
discussie rondom hel begrip "corridor" Wanneer het corridor beleid in uitvoering komt hoeft in 
mindere mate ccn loeaiie voor bedrijven IC worden gezocht in de directe nabijheid van een stad, maar 
kan een locatie direct aan ccn snelweg volstaan Het ruimtelijk beleid van de Provincie Overijssel is 
gericht op miheuvrieiidelijk goederenvervoer over water en spoor. Ook vormt de vraag vanuil de 
markt een uitgaiigspunl bij hel reserveren en bepalen van nieuwe locaties voor bednjvenlerreinen \.t 
zijn in het vigerende streekplan Twente evenals in struclimiplaiiiien \an de gemeenlen Almelo. 
I Icngelo en Enschede (nog) geen mogelijke locaties aangewezen voor het regionaal bedrijventerrein. 
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4 Vcsligingsplaatsfaclorcti 

Naast de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en het ruimtelijk en economisch beleid en ambitieniveau 
zijn de eisen die er vanuil de bedrijven aan een bedrijventerrein worden gesteld bepalend voor de 
inrichting van de locatie. Een goede locatie conform de wensen van bedrijven is onder meer van 
belang aangezien bedrijven van buiten de regio moeten worden aangetrokken (zie hoofcisluk I). Het 
vestigingsmilieu moet concurrerend zijn ten opzichte van andere regio's (internationaal) In dit 
hoofdstuk worden de niinitclijke eisen beschreven die bedrijven stellen aan de locatie in de inrichting 
van een (regionaal) bedrijventerrein. 

4 .1 A l g c i i i c e i i 

Bedrijven stellen eisen aan hun omgeving. De bedrijfsomgeving dient in voldoende mate te zijn 
afgestemd op het 'programma van eisen" dat bedrijven stellen. Vestigingsplaats factoren zijn factoren 
die bepalend zijn in hoeverre de bedrijfsomgeving voldoet aan dit programma van eisen 

De vijf algemeen belangrijkste aspecten uit de bedrijfsomgeving zijn: 

1. goede bereikbaarheid over de weg 
2. voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers 
3. de aanwezigheid van adequaat opgeleid personeel 
4 de representalivitcil van het gebouw 
5. de aanwezigheid van lelecoininumcatieve voorzieningen. 

[•,r is sprake van verschuiving in de localicpreferenties van ondernemingen van 'nabijheid' naar 
"bereikbaarheid", waarbij schaalvergroting en lechnologiscbe omwikkeling ondernemingen noopten 
om bij hun localickeu/e meer gewicht te geven aan bereikbaarheid, ie . afstand lot het 
infraslnietuumetwerk. dan aan nabijheid. Dit omdat ondernemingen in grootstedelijke gebieden m 
toenemende mate geconfroniccrd uorden mei ruimtegebrek, congestie en onvoldoende 
parkcerinogelijklieden. V.t is sprake van een tendens dal bedrijven een grotere voorkeur hebben voor 
een locatie m de nabijheid van autowegen 
Ren andere 'eis ' vanuit hel bedrijfsleven (met name grootschalige bedrijven met veei arbeidsplaatsen) 
die vaak wordt vergeten i.s de nabijheid van woningen en overige voorzieningen zoals 
recreatiemogelijkheden 
V.ï zal naar verwachting bovendien een grotere preferentie ontstaan voor locaties die meer in de natuur 
liggen en ook eerder builen hel kerngebied mogen liggen"' (31, 1S| 

4.2 Localictypen 

De eisen die er door bedrijven aan een locatie worden gesteld verschillen per locatictype In 
•vcsligingsplaalsfactoren" wordt een driedeling gehanteerd in centrumgebied, overig stedelijk gebied 
en stad.srandiocalies In hel kader van hel regionaal bedrijventerrein zijn eisen aan stads rand locaties 
hel meeste van loeiiassiiig, aaiige/.ieii hierop veelal grootschalige productie-, TitD-, en 
asscmblagebedrijvcn gevestigd zullen worden | IX| 

Uil inicrvicws van verscllillende bedrijven in Almelo is eveneens gebleken d;il bedrijven veel waarde hcchlcn 
aan ccn groene omgeving bij of op hel lx;d rij ventene in |bron [ïconomiscli beleidsplan] 
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Tatel 4.1 programma van eisen: bedrijven op stadsrand locaties 

Meer dan gemiddeld belang Minder dan gemiddeld belang 
Huurprijs/grondprijs 
Uilbreidingsmogclijklicden 
liereikbaarlicid over de weg 
[^ad- en losmogclijkhcdcn op terrein 
Nabijheid inlemationale bedrijvigheid 
Nabijheid zeehaven/luchthaven 
Nabijheid douane-cnirepot 
Gespecialiseerde bedrijven toelevering 
Nabijheid logistieke dienstverlening 
Combinatiemogelijkheden vervoer 
Goedcrenvcrvoermogclijkheden trein 
Nabijheid distributiecentrum 

Represcntativileil gebouw 
Representativiteit omgeving 

Bron. vestigingsptaalslacloren 

Naast het onderscheid in centrumgebied, overig stedelijk gebied en stadsrand locaties kan er 
onderscheid worden gemaakt in eisen van bedrijven per categorie bedrijventerrein zoals die 
gehanteerd is in hoofdstuk 2. ['.r wordt ingegaan op ruimtelijke eisen t a v . gemengd plus-tcrrein en 
T&D- le r re in " 

De locatie moet direct worden ontsloten door een autosnelweg of indirect door een daarop aansluitend 
hoofdwcgcnstelsel (provinciaal o f stedelijk. Een multimodalc ontsluiting is zeer wenselijk (combinatie 
weg met water, lucht en/of spoor). Een busverbinding op of aan de rand van het terrein is eveneens 
wenselijk. De infrastructuur dient te worden afgestemd op vrachtverkeer. 

Afbeelding 4.1 overzicht voorkeufslocaties per categorie bedrijven terrein 

r-; 

»-*iïS ski * iM i i« : . t Si--' 

^ fl 

Bron Bedrijventerreinen regio Twente 

Op albeeldiny 4 I is te zien dal de locatie van een gemengd plus terrein moet worden gczi.x"ht aan de 
rand van een slad Hen locatie voor een T & O terrein mag nog verder van een stad afliggen 
Aansli i i l ing op stedelijk gebied is echter wel wenselijk |6 | 

" Ovcr/ichi niinilclijkc eisen per tocatictypc zie bijlage 2, 
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4.3 Bedrijfstypen 

Er bestaat een sterke mate van overeenkomst tussen de eisen die bedrijven stellen aan de omgeving en 
de bedrijfssector waarin ze aclicf zijn Er wordl onderscheid gemaakt in vier groepen van 
bedrijfssectoren, industrie en productie, handel, verkeer en vervoer en als laatste zakelijke 
dienstverlening Aangezien er in het Lansinkbcraad is bepaald dat op het regionaal bedrijventerrein 
vooral grootschalige productie T & D en assemblage bedrijven gevestigd zullen worden, zi jn de 
sectoren industrie en productie en verkeer en vervoer het meest relevant 

Tabel 4.2 programma van eisen voor bedrijven in de sectoren industrie en pfoductie  

Meer dan gemiddeld belang 

Uitbreidingsmogelijkheden 
I^aad- en losinogclijkheden op terrein 
Gespecialiseerde bedrijven toelevering 
Logistieke dienstverlening 
Scholings- en onderwijsinstituten 
Kenniscentra 

Minder dan gemiddeld belang 

Representativiteit gebouw 
Representall viteil omgeving 
Omgevingskwaliteit 
Huurprijs/grondprijs 
Telecommunicatievoorzieningen 

Bron vestigingsplaalslacloren 

Tsbel 4 3 pfogramma var' eisen voof bedrijven In de sectoren verkeer en vervoer 

Meer dan gemiddeld belang 
Hu urprijs/grondpnjs niveau 
Dereikbaarheid weg 
Internationale bedrijvigheid 
Nabi j zec-/luchlhaven/vaarwaler 
Goederenvervoer mogelijkheden treui 
Telecommunicatie voorzieningen 
Dienstverlening lelccümmunicatie 
iïedrijven toelevering 
Zelfde soort bedrijvigheid 
Distributiecentrum 

Minder dan gemiddeld belang 

Parkeermogelijkheden bezoekers 
Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Bron ve si igingsplaatsfactoren 

Bedrijven in de sectoren handel en verkeer en vervoer hechten veel waarde aan een goede 
bereikbaarheid (over de weg) Bedrijven in de sector industrie en produelic hecht veel waarde aan 
uilbrcidingsmogelijkheden en laad- en losmogclijkhedcn op hel terrein 118|, 

Naast de sector waarin een bedri j f werkzaam is, is ook schaal van de inarkl waarop het bedrijf opereert 
bepalend voor de eisen dic worden gesteld aan de locatie Het een en ander wordt weergegeven in 
tabel 4.4 op de volgende pagina. 
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Tabel 4.4 Belang categorieën van vestigingsplaatslacloren naar geografische schaal 

Nationaal Regionaal Lokaal 
Vestigingslocaties t + + 
Infrastructuur en logistiek + + + 
Woon- en leefklimaat + + 0 
SI i nui Ier ings maat regel i ngen + + 0 
Nu Is voorzieningen + + 0 
Toeleveranciers en kennis + + 0 
Arbeidsklimaat + + 0 
Regelgeving + 0 -
Belastingen + 0 -
Marktaspeclen + 0 -
Economisch profiel + 0 -
• van belang 
O van beperkt belang 
• niet van toepassing 
nationaal: afweging lussen landen 
regionaal afweging lussen regio's binnen een land 
lokaal afweging tussen plaatsen binnen een regio 
Bion BCI, 1997. Ruimte voor economische dynamiek 

In de bovenstaande tabel is te zien dat bij de vestigingsplaatskeuze op regionaal schaalniveau naast de 
(beschikbare) vestigingslocaties en de infrastructuur ook zaken als het woon- en leefklimaat, 
nutsvoorzieningen en toeleveranciers en kennis bepalend kunnen zijn 119| 

4.4 Bedrijven Regio Twente 

,32 Aan de hand van een interview met dhr v. Boxtel (Industriële Kring Twente)" en overleg met 
betrokken ambtenaren in hel vakgebied economische zaken en ruimtelijke ordening (o a in liet 
Lansink beraad) is bepaald welke specifieke eisen er worden gesteld aan een regionaal bedrijventerrein 
door bedrijven uit de regio Twente Hierbij moet opgemerkt worden dat met alle eisen van bedrijven 
uil Twente hier genoemd zullen zijn Er vall echlcr aan te nemen dat de eisen uit de vorige paragrafen 
ook van toepassing zijn oji Twentse bedrijven. 

Aan de locatie van het KUT worden de volgende eisen gesteld: 
ligging binnen de 'corridor' tussen Almelo en Enschede, 
ligging m de nabijheid van water, spoor, luchthaven en snelweg Hierbij is de nabijheid van water 
het belangrijkst, aangezien ccn spoor en een weg relatief eenvoudig zijn aan te leggen, de aanleg 
van een kanaal is minder eenvoudig (en duur); 
de ligging nabij een icrniinal is wenselijk; 
bereikbaarheid via OV (bus en Irein) moet mogelijk zijn. 

De volgende eisen moeien worden gesteld i a v de innchnuf; van liel KIS 1 . 
een herkenbaar cenlraal ceiilruni. in combinatie met een of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen; 
een regelrechte aftak van het (hoofd) elcktriciteilsnetvverk, hierdoor zijn bedrijven niet alliankelijk 
van lokale nutsbedrijven. 
een duurziimc inrichting is wenselijk wanneer dit betaalbaiir blylt, hel iiKiKimurn ligt op een 
verhoging van het investeringsbedrag van circa 10 %, afliankelijk van regelgeving m b 1 renlc en 
subsidie. 

'•̂  De volledige gegevens van lici iiuerview /.ijn weergegeven in bijlage 3, 
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4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de eisen die door 'de bedrijven' worden gesteld aan de locatie en 
inrichting van het regionaal bedrijventerrein. Gebleken is dat eisen die bedrijven stellen aan de locatie 
en inrichting onder andere verschillen per bedrijfssector waarin ze werkzaam zijn en het geografisch 
schaalniveau van de marid waarbinnen de bedrijven opereren. Over het algemeen wordt echter de 
meeste waarde gehecht aan een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de locatie, voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden en de aanwezigheid van verschillende voorzieningen, zoals 
woonvoorzieningen, dienstverlening en nutsvoorzieningen. Ook is de huurprijs een belangrijke 
vestigingsplaats&ctor voor veel bedrijven. Aangezien de huurprijs van grond op de verschillende 
locaties voor het regionaal bedrijventerrein niet zal verschillen (door alle betrokken gemeenten te 
bepalen) is deze &ctor in dit geval niet van toepassing. 

De locatie voor het RBT dient bij voorkeur te worden gezocht aan de rand van een stad, in de 
nabijheid van een snelweg-, water- en spoorverbinding. 

AttBoldlng 4.2 de snefweg A l nabij Bomo 

,^**«Cs, 

D» nabljhmd van san snolwogverbinding is een vselgosteld eis door bedrijven 
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5 Programma van eisen regionaal bedrijventerrein 

Het programma van eisen is gebaseerd op alle eisen die er aan de locatie en inricliting van het 
regionaal bedrijventerrein t.a.v. het beleid, vraag en aanbod bedrijventerreinen en wensen van 
bedrijven worden gesteld In dit hoofdstuk worden dus de bevindingen vaii de hoofdstukken 2, 3 en 4 
uiteengezet in een concreet programma van eisen (P.V.E.) waaraan de locatie en de mricbting van het 
regionaal bedrijventerrein moet worden getoetst Het P.V.E. voor de locatie zal worden gebruikt in 
hoofdstuk 6 (toetsing locatie) en het P V lï. voor de inrichting zal worden gebruikt in hoofdstuk 7 
(bepalen inrichting). 

5.1 Eisen t.a.v. locatie 

Aan elke eis t-a v. de locatie wordt een 'gewicht' toegekend, welke het belang van een bepaalde eis 
bepaalt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 
1, harde eis: waarvan in principe niet van kan worden afgeweken (max. 3 punten), 
2, belangrijke eis: waarvan alleen met goede motivatie van kan worden afgeweken (max. 2 punten), 
3, zachte cis: voldoen aan een dergelijke cis is wenselijk, maar niet noodzakelijk (max. I punt); 

Een harde eis is in principe onvermijdelijk. De locatie moet bijvoorbeeld (voor de komende 10 jaar) 
ten minste een oppervlak van 125 hectare hebben, en mag niet in een natuurbcschermingsgebied 
liggen. Een voorbeeld van een belangrijke eis is de ligging nabij een autoweg of kanaal. Deze eis is 
belangrijk, maar met noodzakelijk aangezien infrastructuur zonodig aan het RBT kan worden 
aangepast. Een zachte eis is bijvoorbeeld de ligging nabij scholings- en onderwijsinstituten. De 
aanwezigheid hiervan is wenselijk, maar absoluut niet noodzakelijk. 

Zowel de male waarin aan een eis wordt voldaan als het belang van een bepaalde eis is dus bepalend 
voor de 'cindscorc' van een bepaalde locatie. 
De onderverdeling in harde, belangrijke en zachte eisen is bepaald op basis van o m de waarde die er 
aan wordt gehecht m liet mimtelijk en economisch beleid en door bedrijven 1 let is echter 
onvermijdelijk dat de onderverdeling deels op aannames is gebaseerd. 
Rij elke eis wordt telkens een korte toelichting gegeven, waarin wordt vermeld waar de eis op is 
gebaseerd. 

•>f>/>vrvlak: 

1 (3) De locatie dient een netto oppervlak van circa 75 hectare te hebben, met een bruto oppervlak 
van circa 125 hectare (60 % uitgecfbaar); 
1'oeHchliny, l-'.r moei voldoende ruimie zijn voor de aanleg van hel RBT (harde eis). 

2 (3) De locatie moet nog 'vrij" zijn, m.a.w, de locatie mag met reeds voor een andere functie 
gereserveerd zijn; 
Toelichimg' Er moei rekening worden gehouden mei bestaande plannen voor het gebied (harde 
eis) 

l.igging-

3 (3) De locatie moet liggen binnen de 'corridor' tussen Almelo en Enschede (Twentse Stedenband), 
ioehchting: er mag mede volgens hel Rijksbeleid niet van hel corridor-niodcl worden afgeweken. 
Stedelijke ontwikkeling hierbuiten is dus onwcnseli/k (harde eis) 

4 (1) Uinncn de corridor moet de locatie een centrale ligging hebben; 
Toelichting een centrale hgging beperkt hel woon-werkvcrkecr en bevorderd de 'regionale' 
uitstraling van hel bedrijventerrein (zachte eis) 

5 (3) De locatie dient met op een grondwaterbeschermingsgebied, natuurgebied of gebied met hoge 
cultuurhistorische en/ol'landschappelijke waarden te liggen, 
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Toelichting: zo min mogelijke aantasting van natuurwaarden en/of landschapfjclijke waarden 
(harde eis). 

6. (2) De locatie moei op mime afstand van woonbebouwing (lot 1000 meter, versciiillend per 
bedrijf), iialuinwaariicn, en recrealie gebieden liggen, ol'iii polenlicle uitbreidingsgebieden 
hiervan (rekening houdend mcl milieu-zonering, zie hoofdstuk 3), 
Toelichting: zo mm mogelijke aantasting van nabij gelegen gevoelige fimcties (belangrijke eis). 

7. (2) De locatie moet geschikt zijn voor verdere uitbreidingen en ontwikkelingsmogelijkheden in de 
toekomst; 
Toelichting: uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst zijn van belang om voor een langere 
periode voldoende voorraad te creëren (belangrijke eis). 

8. a. (I) De locatie moet aansluiten op bestaande bedrijventerreinen, 
b. (I) De locatie moet aansluiten op bestaand stedelijk gebied; 
Toelichting, aanshiiling op bestaand stedelijk gebied en bestaande bedrijventerreinen is wenselijk 
met het oog op het beperken van versnippering van het landschap, besparing van kosten door het 
gebruik maken van bestaande voorzieningen, etc (8a -t 8b samen een belangrijke eis) 

liereikbaarheid: 

9. (2) De locatie moet direct worden ontsloten door eeii autoweg of indirect door een daarop 
aansluitend hoofdwegenstelsel (provinciaal of stedelijk), 
Toelichting optimale bereikbaarheid over de weg is om. een belangrijke eis van bedrijven aan 
een locatie (belangrijke eis). 

10 (2) De maximale afstand van de locatie tot een stedelijke hoofdverbinding dient 500 m te zijn over 
de weg. 
Toelichting: deze eis wordt gesteld aan een C-locatie in hei AliC-locatie beleid (belangrijke ets). 

I I . (2) De maximale afstand van de locatie tol een (auto) snelweg dient lüOO m te zijn over de weg; 
'Toelichting de maximale afstand voor een C-locaiie tot een snelweg is tn principe 2500 m. Deze 
afstand tot de snelweg zou echter weinig gebieden in Twente uitsluiten, vandaar een verminderde 
afstand tot maximaal 1000 meter (belangrijke eis). 

12 (2) Er dient een aansluiting aanwezig Ie zijn op een spoor\erbinding (voor goederen); 
'Toelichting vervoer van goederen over .spoor wordt met name in hel Rijksbeleid en het beleid van 
de Provincie Overijssel sterk gestimuleerd, en wordt door de bedrijven als eis gesteld aan een 
locatie (belangrijke eis). 

13, (2) Er dient een aansluiting aanwezig Ie zijn op een waterverbinding (voor goederen); 
'Toelichting: vervoer van goederen over water wordt in hel Rijksbeleid en beleid van de Provincie 
Overijssel sterk gestimuleerd Ook bedrijven hechten waarde aan de mogelijkheid van 
goederenvervoer over water (belangrijke eis). 

14 (1) De locatie dient in de nabijheid van een luchthaven (airstrip) Ie liggen, 
Toelichting: de nabijheid van een luchthaven is volgens veel bedrijven wenselijk (zachte eis) 

15. (2) De locatie in de nabijheid of Ion minste in directe verbinding met een (toekomsligc) terminal Ie 
liggen; 
'Toelichting: de nabijheid van een terminal is een belangrijke cis gesteld door bedrijven. Jn een 
actualisering van de Vinex is bepaald dal mcl name (''locaties in de nabijheid van een terminal 
moeten worden gepland (belangrijke eisj 

Kï (I) De locatie moet liggen in de nabijheid van een (toekomstig) NS-slalion (openbaar vervoer); 
'Toelichting bereikbaarheid per trein is voor C-localies niet noodzokeli/k. echter wel wenselijk 
(zachte eis) 

Nabijheid overige voorzieningen: 

17 (I) De maximale afstand tut woningen (of mogelijke woningbouw locaties) dienl 1000 meter te 
bedragen; 
'Toelichting de nabijheid van woningen is wenselijk mei het oog op het beperken van het woon
werkverkeer Bovendien wordt de nabijheid van woningen met name door grotere bedrijven gezien 
als vcsiigingsplaatsfactor (zachte eis). 
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18. (1) De locatie moet liggen in de nabijheid van scliolings- en onderwijsinstituten; 
Toelichting: De nabijheid van scholings- en onderwijsinstituten is een eis gesteld door bedrijven 
(zachte cis). 

19. (1) De locatie moet liggen in de nabijheid van logistieke dienstverlening en overige kenniscentra; 
Toelichling: nabijheid van logistieke dienstverlening en overige kenniscentra is een eis gesteld 
door bedrijven (zachte eis). 

20. (I) De locatie moet liggen in de nabijheid van (hoogwaardige) recreatievoorzieningen; 
Toelichting: de nabijheid van recreatievoorzieningen wordt met name door grotere bedrijven als 
belangrijke vestigingsplaalsfactor gezien (zachte eis). 

5.2 Eisen t.a.v. de inrichting 

Aangezien er geen verschillende inrichtingen (cijfermatig) aan het P.V.H getoetst hoeven te worden, 
is het niet noodzakelijk om verschillende punten aan de inrichtingseisen toe te kennen Wel kan 
onderscheid worden gemaakt in harde en zachte eisen. Aan de harde inrichtingseisen moet in elke 
inrichting worden voldaan, aan de zachte inrichtingseisen moet alleen worden voldaan wanneer dit 
redelijkerwijs ook mogelijk is Een NS-station op het terrein is bijvoorbeeld redelijkerwijs niet 
mogelijk als er geen spoorverbinding aanwezig is. Wanneer er wel een spoor\'crbinding in de 
nabijheid van de locatie aanwezig is, zal er met de inrichting rekening mee worden gehouden Bij elke 
eis wordl telkens een korte toelichting gegeven. 

Algemene inrichlingsaspccten: 

I Op het bedrijventerrein moet de uitgifte van grote kavels (<2 ha) mogelijk zijn; 
Toelichting: vestigingsmogelijkheden voor grotere bedrijven is een belangrijk uitgangsjmnt voor 
hci RHT (harde vis) 

2, Op het terrein moet ten minste 60 % van het oppervlak uitgccfbaar zijn; 
Toelichting: de exploitatie moet economisch haalbaar zijn (harde eis). 

3. Het terrein dient 'parkachtig' te worden ingericht met veel groen en water (40 % niet uitgccfbaar). 
Toelichting de locatie dient een regionale uitstraling te hebben. Voldoende groen op hel 
hedrijvenicrrein is een veelgestelde eis door bedrijven (zachte eis). 

4 De bedrijven moeten geclusterd per bedrijfssector worden ingedeeld (zie ook milieuzonering); 
Toelichling clustering van bedrijven per milieucalegorie is wenselijk met het oog op eisen gesteld 
door bedrijven (nabijheid van bedrijven in dezelfde sector) (zachte eis). 

5 De bedrijven moeten zoveel mogelijk langs de aanwezige (en aan te leggen) infrastructuur worden 
gesitueerd, 
Toelichling: een goede bereikbaarheid over de weg is een belangrijke eis gesteld door bedrijven 
(zachte ets) 

Milieuzonering 

(i 1 let terrein moet extern worden gezoneerd (volgens de VNG-metliode), rekening houdend met 
bedrijven in de milieiieategorieen 3 tot en met 5 (afstanden zie hoofdstuk 3), 
'Toelichling de ligging van hel hedrijvcnlerrein moet dusdanig zijn dal de ajsiand lol 
inilieugevoelige functies zo groot mogelijk is (harde eis) 

7 I (cl terrein moet intern worden gezoneerd zodal de milieubelastende functies zover mogelijk van 
de miiieugevoelige funclics af liggen, 
'roelichting. hierdoor worden de milieubelastende bedrijven zo ver mogelijk van de 
miiieugevoelige funclies gesitueerd (harde eis). 
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Infrastructuur: 

8 De infrastructuur op hel terrein dient te worden ingericht voor bedrijven in de sectoren (zware 
industrie) en transport en distributicterrcmcn, 
Toelichiing: bedrijven in deze sectoren stellen hoge eisen aan de infrasirucluur (bijvoorbeeld een 
goede aansluiting op een snelweg of andere belangrijke infrasirucluur). De infrastructuur dient 
bovendien Ie worden afgestemd op vrachtverkeer (harde eis). 

9. Op hel terrein dient indien mogelijk een haven met laad- en losmogclijkhcdcn voor goederen 
vervoer aanwezig te zijn; 
Toelichting, een haven maakt op- en overslag van goederen mogelijk (alleen de ligging nabij een 
kanaal is niet voldoende) (zachte eis). 

10. Op het terrein dient indien mogelijk een spoorverbinding met laad- en losmogehjkheden voor 
goederenvervoer aanwezig te zijn; 
Toelichting: De ligging nabij een spoorverbinding alleen is niet voldoende. Er moeien ook 
mogelijkheden zijn voor op- en overslag van goederen (zoals dal hel geval is bij het Bedrijvenpark 
Twente) (zachte eis). 

11. Het terrein dient te worden ontsloten door een directe busverbinding (met bijvoorbeeld 
omliggende kernen); 
Toelichting: bereikbaarheid via openbaar vervoer moet worden gestimuleerd om het autoverkeer 
(en de belasting van Je inj'rastructuur) zoveel mogelijke te beperken (zachte eis). 

12. Op hel terrein dient indien mogelijk een NS-station aanwezig Ic zijn; 
Toelichting: bereikbaarheid via openbaar vervoer moet worden gestimuleerd om het autoverkeer 
(en de belasting van de infrastructuur) zoveel mogelijke Ie beperken (zachle eis). 

13 Parkeren moet op het eigen terrein voldoende mogelijk zijn (c-locatie, geen parkccrregimc). 
Toelichting: parkeren op eigen terrein is een veel gestelde eis door bedrijven (zachle eis). 

Overige voorzieningen: 

14. Op het bedrijventerrein moeien verschillende voorzieningen (restauratie, aanwezigheid account 
manager, etc in een centraal gelegen bedrijvenparkcentrum worden gesitueerd, 
Toelichiing. de aanwezigheid van deze voorzieningen wordt door bedrijven op prijs gesteld (zie § 
4.4) (zachle eis). 

15 Hr dient een directe aansluiting op hel hoofdelektriciteitsiietwcrk aanwezig zijn, 
Toelichiing: de aanwezigheid van een directe aansluiting is ktistenhesparend voor mei name 
bedrijven waarbij energiekosten een groot aandeel hebben in de totale produciiekoslen Dit is 
veelal hel geval bij grootschalige productiebedrijven (zie ook § 4.4) (zachte eis). 

5.3 Conclusie 

hl dit hoofdstuk zijn eisen opgesteld waaraan de locatie en inrichting van het regionaal 
bedrijventerrein moeten worden getoetst In de eisen t a v de lucaiie is onderscheid te maken m eisen 
m b.t het oppervlak, de ligging, de bercikbaarlieid en de nabijheid van overige voor/.ieningen De 
eisen t.a v de inrichting zijn onder te verdelen in algemene inriclilmgsaspeclen, eisen m b t 
milieu/üiiertiig, infrastruetuui en overige voor/.ienmgen 
Uiteraard is het vrijwel onmogelijk dat een locatie en een bepaalde inrichting aan alle eisen voldoet 
Door hel onderscheid in harde, belangrijke en z.;ichle ciscn kan wel uorden bepaald welke locatie en 
inriehlmg hel meesl geschikt is Het doel van het programma van eisen I a v de hx:alie is dan ook het 
meetbaar" maken van de onderlinge verscinllen tussen bepaalde locaties Het doel van hel programma 

van eisen t a v de inrichling is hel aangeven \\aar;un de inrichling \ari hot regionaal bedrijvenleiiL.-m 
lil ieder geval moet voldoen, en welke miichlmgseisen wenselijk /.ijn 
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6 Locatie regionaal bcdrijvenlerrein 

In dit hoofdstuk wordl gekeken welke locatie het besic voldoet aan hel in hoofdstuk 5 opgestelde 
programma van eisen. Aangezien uiteraard niet elke loealic in aanmerking komt voor de ontwikkeling 
van een RBT, zal er als eerste een selectie van locaties worden opgesteld die in beginsel geschikt zijn. 

6.1 Selectie locaties 

Volgens het ruimtelijk en economisch beleid van de provincie Overijssel zijn de verbindingsassen van 
weg, water en spoor (met name de Al, de A35, A2S/N37, de andere rijkswegen, de kanalen, de 
doorgaande spoorlijnen vanaf de Randstad) zijn structurerend voor de localiebepaling van met name 
toplocaties met een regionale/landelijke uitstraling (zw hoofdstuk 3). 
Dit uitgangspunt kan als criterium voor het bepalen van een selectie van locaties worden 
overgenomen, waarbij kan worden toegevoegd dat er op de locatie voldoende ruimte aanwezig moet 
zijn, en er geen waardevol natuurgebied aanwezig mag zijn. 
Een locatie die in beginsel geschikt is voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein moet 
dus aan de volgende eisen voldoen; 

!i^}>ing aan (xneljwef" cn^ofspoor en/ofwatenfeg: 
geen waardevol natuurgebied of landschappelijk waardevol gebied in de nabijheid; 
voldoende ruimle; 

Wanneer deze drie criterea worden toegepast op het onderzoeksgebied kunnen •uilslmtingsgebiedcn' 
worden aangegeven, waarin absoluut geen RBT ontwikkeld kan worden In hel resterende gebied 
komen de volgende locaties in beginsel in wel aanmerking voor een RBT (zie kaart I: 
uitsluilingsgebu'den en selectie locaties) 

I. Almelo Noord, nabij Aadoqj, 
2 Almelo Zuid. nabi| nornerbroek; 
3 Bonie Noord, nabij A/.elo, 
4 Hengelo Noordoost, langs Al, 

De volgende alternatieve locaties kunnen ter vergelijking eveneens worden getoetst aan het 
programma van eisen. De onderstaande allemalicve locaties in principe ook m beginsel in aanmerking 
voor een RBT. maar hebben allen het nadeel dat er planning reeds een andere functie is toegekend 

5 Hengelo-Iinschedc, nabij geplande terminal; (geplande uitbreiding boeldershoek) 
6 Almelo Zuidoost, nabij Zendcren, (grond in eigendom van graaf/ ecologische verbindingszone) 
7, Wierden Zuid, (geplande woningbouw) 

30 



Regionaal bedrijventerrein Twciilc 

6.2 Toetsing locatie 

In deze paragraaf wordl gekeken welke 'score' elke locatie haalt wanneer deze getoetst wordt op het 
programma van eisen uil htwfdstiik 5, zodat de geschiktheid van elke locatie bepaald kan worden. 
Uiteraard is de score niet geheel bepalend voor de geschiktheid van de locatie". Het doel van het 
weergeven van de verschillende scores is een beeld te geven van de onderlinge verschillende tussen de 
locaties De uiteindelijke keuze voor een locatie wordt mede gedaan op basis van de voor- en nadelen 
per locatie (zie § 6.3). 
De onderstaande tabel geeft de scores van de locaties per eis weer: 

raöe/e.f score per localie opP.V.E. 

Programma van eisen Max. 
score 

Almelo 
Noord 

Almelo 
Zuid 

Borne 
Noord 

Heiigcli) 
Noordoost 

1. De localie dicnl een ncllo oppervlak van 75 hectare te 
hebben, met een bruto oppcA'lak van 125 heclarc. 

3 3 3 3 3 

2, De localie mag nicl reeds voor een andere funclic zijn 
Kercscrvccrd 

3 2 3 3 3 

3 De locatie moei liggen binnen de 'corridor' lussen 
Almelo en Enschede 

3 3 3 3 2 

4. Binnen de corridor moet de locatie een centrale 
hpjïing hebben. 

1 0 1 1 0 

5 De localie dicnl niei op een grondwater
beschermingsgebied, naliiurjïcbicd eic. Ic liegen. 3 

3 3 2 2 

6 De localie moei op ruime afstand van woningen en 
andere milicugcvocligc functies liggen 

2 1 1 2 1 

7 De localie moei geschikt /Jjn voor verdere 
üilbreidingcn en onlwikkelingsmogclijkhcdcn in de 
toekomst. 

2 0 2 2 1 

8. De locatie moei aansluiten op beslaande 
bedrijventerreinen en stedcliik gebied 

2 2 2 2 1 

9. De locatie moei direct worden onlslolcn door ccn 
autoweg of indirect op ccn daarop aansluitend 
hoofd wegcnstclscl. 

2 2 2 2 3 

10 Max. 500 meter lol stedelijke hoofd verbinding 2 2 2 1 1 
11. Max 1000 meier loi snclweE. 2 0 2 2 2 
12 Spoorverbinding aanwc/.ig 2 2 <) 1 2 
n . Wmerverbindniga;uiwc/ig. 2 2 2 0 0 
14. Luc hl verbinding aanwezig. 2 0 0 0 1 
15. Nabij loekomsligc Icnninal. 2 0 0 0 1 
16. Nabij toekomstig NS-station. 1 0 0 1 1 
17. Maximaal 1500 meter tot woningen. 1 1 1 1 1 
18. Nabij scholings- ondcrwijsinstiluicn 1 0 0 0 (1 
19 Nabij logislickedienslvcrlcnmg en overige 
kenmscenlra. 

1 0 0 0 0 

20 Nabij hoogwaardige recrcalicvoor/icnmgcn 1 0 1 1 1 
Totaalscore 38 25 2S 27 3J 

" In ccn lalcr sladnnn aan Ic leggen voor/.ieningen (bijvoorbeeld een air.sliip) kunnen de score niogclijk 
beiiivloedcn. 
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Tabel 6.2 score per alternatieve locatie op P.V.E. 

Programma vao eisen MIX. 
score 

tèdgèïo-
Enschede ZuidoosI 

Wierden 
Zuidoost 

1. De locatie dient ccn ncllo oppcrvl;ik van 75 lieciarc te 
hebben, mcl ccn bruto oppervlak van 125 hectare 

3 2 3 3 

2. De locatie mag niet reeds voor ccn andere functie zijn 
gereserveerd 

3 0 1 0 

3. De locatie moet liggen binnen de 'corridor' tussen 
Almelo en Enschede. 

3 3 3 3 

4 Binnen de corridor moet de locatie ccn centrale 
ligging hebben 

1 1 1 0 

5. De locatie dient niet op een grondwater
beschermingsgebied, natuurgebied cle. Ie liggen 

3 1 2 2 

6. De locatie moet op ruime afstand van woningen en 
andere niilieugevoclige functies liggen 

2 1 0 1 

7. De locatie moet geschikt zijn voor verdere 
uitbreidingen en ontwikkelingsmogelijkheden in de 
toekomst 

2 0 1 2 

8. De locatie inoci aansluiten op bestaande 
bedri|vcnlcrrcinen en stcdeli|k gebied 

2 2 1 2 

9. De locatie moet direct worden ontsloten door een 
autoweg of indirect op een daarop aansluitend 
lioofd wegenstelsel 

2 2 2 2 

10. Max, 500 meter tot stedelijke hoofdverbinding. 2 2 2 2 
11. Ma.\ 1000 meter tot snelweg 2 2 0 2 
12. Spoorverbinding aanwe/,ig. 2 2 2 0 
13 Waterverbinding aanwe/ig. 2 2 0 2 
14. l.uehtverbmding aanwezig 2 I 0 0 
15. Nabij (loekoinslige) terminal 2 2 0 0 
16 Nabij (toekomstig) NS-station 1 I 1 0 
17. Ma.ximaal 1500 nieter tot woningen. 1 0 0 1 
18 Nabij scliolmgs- onderwijsinstituten 1 1 0 0 
19. Nabij logistieke dienstverlening en overige 
kenniscentra 

1 0 0 0 

20, Nabij hoogwaardige recreatievoorzieningen. 1 1 1 0 
Tolaalscure 38 20 20 22 

Uil de bovenstaande gegevens bl i jkt dat de locatie Almelo Zuid (bij Bornerbroek) en de legatie Bome 
Noord hel hoogst scoren op het programma van ciscn t a v , de locatie (uit hoofdstuk 5), met 
respectievelijk 28 punten en 27 punten •" Deze hoge score van beide locaties is onder meer te 
verklaren door een goede infrastructuur, centrale ligging binnen de corridor Ali i iclo-linschede en ccn 
niet waardevolle omgeving. 
Opvallend is verder de hoge score van de alternatieve locatie Heiigelo-I-iischcde (26 punten) 
Oe/e hoge score is \ooral te verklaren door de uitstekende infrastructuur en centrale ligging binnen de 
corridor De score van deze locatie is vooral verlaagd door de beperkte ruimte en het waardevol 
landschap m de omgeving. 

' De argumentatie voor scores per cis worden weergegeven in bijlage 4 
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6.3 Conclusie 

Tabel 6.3 Tolaalscote verscNilende locaties op P.V.E. 

Locatie Totaalscore op 
P.V.E. 

t. Almelo Noord 25 
2. Almelo Zuid 2K 
3 Home Noord 27 
4. Hengelo Noordoost 23 
5, Hcngclo-Eiischedc 26 
6. Almelo Zuidoost 20 
7. Wierden Zuid 22 

In de bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totaalscores van de verschillende 
locaties op het programma van eisen uit hoofdstuk 5.1. 
Tc zien is dat de locaties Almelo Zuid en Bome Noord in eerste instantie het meest geschikt lijken 
voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein. Deze beide locaties scoren in vergelijking tol 
andere locaties vooral goed op aanwezige infraslructuur, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en 
een centrale ligging binnen de corridor Almelo-linschede Ook de locaties Almelo Noord en llcngelo-
Enschede scoren vrij hoog op het programma van eisen. Aangezien de scores vati de locaties vrij dicht 
bij elkaar liggen, zal een nadere afweging moeten worden gemaakt Dil wordt gedaan aan de hand van 
de verschillende voordelen en nadelen van de vier 'beste' locaties 

Tabel 6 4 Belangfi|kste voor- en nadelen van de beste vier locaties 

Locatie: Belangrijkste voordelen: Belangrijkste nadelen: 
Almelo Noord (25) Aansluiting op voorzieningen en Geen onisluiling door 

infrastructuur van het bedrijvenpark snelweg 
Twente 
Weinig waardevolle omgeving 

Voor verdere uitbreiding 
i^renscorrectie nodig 

Almelo Zuid (2S) Goede infrastructuur geen spoorverbinding 
Voldoende ruimte ligging t.ov Homerbroek 
Centrale ligging 
Weinig waardevolle omgeving 
Aansluiting op bedrijventerrein 
Twenlepoort 

Horne Noord (27) goede infrastructuur geen waterverbinding 
zichllocatie langs de Al geen aansluiling op 
voldoende ruimte (grootschalig) 
centrale ligging bedrijventerrein 

Hengelo-Rnxchede uitstekende infrastructuur weinig ruimte/ 
(26} centrale ligging u 1 ibre idi ngsmogc l ij khedcn 

waardevol landschap 
gebied reeds gereserveerd 
voor andere funclicb 

V.i:n nadeel van de locatie Almelo Noord is hel onlbrekon van een snelweg verbinding en de minder 
cenlrale ligging ten opzichte van de andere rwentse steden l>il onidal het terrein immers een 
'regionale' uitslralmg moei hebben, en centrale ligging dus gewenst is Een ander nadeel van de 
minder centrale ligging van de locatie Almelo Noord is dat de gemiddelde afstand \aii liet woon
werkverkeer hierdoor wordl vergroot, l-xn zwaarwegend nadeel van de locatie 1 lengelo-linscliede is de 
beperkte ruimte. Bovendien is hel gebied deels voor andere functies gereserveerd (zie § 6.1). De 
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uitstekende infrastructuur van deze locatie kan wellicht beter worden benut voor meer hoogwaardige 
(en vooral minder ruimtevragende) bedrijven of andere hoogwaardige functies. 
Er zat dus een afweging moeten worden gemaakt tussen de locaties Almelo Zuid en Bome Noord. 
Deze beide locatie hebben relatief de minste nadelen. Een verschil tussen deze locaties is de 
aanwezigheid van een waterverbinding in Almelo Zuid en de aanwezigheid van een spoorverbinding 
in Bome Noord. 

De aanwezigheid van een spoorlijn wil echter nog niet zeggen dat er meteen gebruik van kan worden 
gemaakt. Er zal een speciale aftak voor rangeer/goederentreinen moeten worden aangelegd, zoals dit 
op het bestaande bcdrijvenparic Twente ook is gebeurd. Een ander verschil is de aansluiting van de 
locatie Almelo Zuid op het relatief grootschalige bedrijventerrein Twentepoort Zuid en de T&D 
terreinen Wendelgoor en Westelijke buitenhaven. De locatie Bome Noord sluit aan op het locale 
bedrijventerrein van de gemeente Bome'^. 
Ook het landelijk gebied op beide locaties verschilt- Het gebied bij Almelo Zuid wordt in het 
streekplan aangemerkt als 'basiskwaliteit', terwijl het gebied bij Bome Noord als 'hoger dan 
basiskwaliteit wordt aangegeven. 

f' wam 

•hoger dan basisK*/alitaH' 

*' De gemcenie Hengelo heeft echter wel zachte plannen voor een bedrijventerrein op grondgebied van de 
gemeente Bome (locatie Bome Noordwest). 
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Een keuze voor één van deze locaties is in principe moeilijk, gezien de voor en nadelen van beide 
locaties. Hierbij kan het gegeven dat de locatie moet worden ontwikkeld voor een bedrijventerrein 
voor grootschalige productievestigingen mogelijk de doorslag geven: Een grootschalig 
bednj venterrein in een zware milieucategorie past gevoelsmatig beter bij de stad Almelo (hier is al eea 
bestaand grootschalig bedrijventerrein aanwezig, namelijk het Bedrijvenpark Twente) dan bij de 
kleinere kern Bome. 

Afbeelding 6 2 aansJurtJng locatie Almelo Zuid op bedfij ventene in Twentepoort' 

1;') X^-*"-'•''•" ' . ' • - ' . / ',-r 

- Ï ^ I r '''•'••' '--' •" ' . "•• • • • ' " • ' • • " 

m--^'K ' • .. . • ••• 

Dê ttxnd van zaken op het batÈyvaiHamtt TWanfapoorf anno TM9 

Gezien het feit dat een waterweg in praktijk minder eenvoudig is aan te leggen (zie § 4.4), en dat de 
locatie Almelo Zuid aansluit op bestaande meer grootschalige bedrijventerreinen, lijkt de keuze voor 
de locatie Almelo Zuid^^ dan ook meer voor de hand te liggen. Het grootste voordeel van deze locatie 
is echter de relatieve beperkte aantasting van landschappelijke waarden ten opzichte van de locatie 
Bome Noord. 

'* Voor het besluitvormingsproces over een locatie voor hel regionaal bedrijventerrein: zie kader achterin dit 
hoofdstuk. 
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liesluitvormingsproces regionaal bedrijventerrein: 
l.malie(s) 

Verschillende locaties zijn in beeld voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein. Het gaat 
hier alleen om locaties voor grootschalige productie en assemblage bedrijven (de regio-locatie). 

De volgende locaties zijn al genoemd voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein: 
Almelo Zuid: 
Bornc Noord: 
Hengelo-Oldenzaal; 
Almelo Noord: 

Almelo Zuid wordt met name genoemd voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein voor 
grootschalige productie en assemblagebedrijven. evenals Borne Noord. De localie Borne Noord heeft 
echter minder draagvlak bij de gemeente Hengelo. Hengelo wil deze locatie reserveren voor meer 
kleinschalige bedrijven en 'eigen' vraag. 
In het advies van het I^nsink-beraad over het regionaal bedrijventerrein (opgesteld op 22 april) 
wordt dan ook de voorkeur uitgesproken over een locatie in Almelo (Almelo Noord of Almelo Zuid). 

De locatie Hengelo-Oldenzaal (langs de Al) werd in eerste instantie door de OOM genoemd, voorde 
ontwikkeling van een bedrijventerrein van circa 400 hectare. Uit een meer recent artikel uit 
"l'ubaniia ' blijkl dal de OOM nu voorstander is van een regionaal hedri/venlerrcin in de hiiiirl van 
Bornerbroek ofAzelo (Almelo Zuid Borne Noord). 

In het Programmeringsoverleg is de visie opgesteld in het lunsinkberaad in hel overleg van 28 april 
in grote lijnen overgenomen. 

In hel Ixinsinkberaad van 10 mei is voorts een overleg gehouden tussen medewerkers op het gebied 
van economische zaken en niimlelijkc ordening van de gemeenten Almelo. Hengelo, lin.schede 
alsmede de gemeente Borne In dit overleg is mede aan hand van onderzoeksresuliatcn uit deze 
rapportage de voorkeur uitgesproken over een locatie binnen hel gebied Almelo Zuid en Borne Noord. 
Dit IS gedaan door hel vergelijken van de selectie van 7 locaties (zie hoojdsluk dj op voor- en nadelen. 
Een nader (MER-) onderzoek moet de meest geschikte localie binnen dit gebied aanwijzen. 

27 mei is er eveneens in het kader van hei Ixmsinkheraad bestuurli/k overleg gepleegd Hierbij werd 
eveneens de voorkeur uitgcspokcn over de localie Almelo Zuid in conihinalie met een deel van de 
locatie Borne Noord De gemeente Borne gaf echter te kennen de voordelen en nadelen van alle 
mogelijke locaties nog eens op een ri/ te willen zeilen Aan de locatie Almelo Zuid stelde Borne om 
de voorwaarde dat hij de ontwikkeling van het RBT rekening moet worden gehouden met de 
recreatieve ontwikkeling van 't Grasbroek en de 'natte doorbraak' die als EHS omwikkeld moet 
worden 

l;'r zal door de l'rovincie Overiissel moeien worden haloleii over hel al dan niel maken van verdere 
plannen m h i. een regionaal bedrijventerrein. 
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7 inrichting regionaal bedrijventerrein 

Binnen de in hoofdstuk 6 gekozen locatie Almelo Zuid zijn er nog veel verschillende mogelijkheden 
voor de inrichting van het regionaal bedrijventerrein Net als het bepalen van de locatie is de inrichting 
mede aöiankelijk van de eisen die er vanuit het ruimtelijk en economisch beleid en door de bedrijven 
worden gesteld. 
hl dit hoofdstuk zal een (aanzet tot) een inrichtingsschets worden weergegeven die zo goed mogelijk 
aan het programma van eisen (hoofdstuk 5) voldoet. Het gaat om zowel om de inrichting van het 
bedrijventerrein als de (directe) omgeving. Om een beeld te geven van de verschillende 
mogelijkheden, wordt in § 7.2 een drietal inrichtingsschetsen weergegeven. 

7.1 Beschrijving plangebied 

De locatie Almelo Zuid wordt aan de oostzijde begrensd door het Twentekanaal, aan de noordzijde 
door de A35 en het bedrijventerrein Twcntepoort en aan de zuidzijde door de Al. 

Albeolding 7.1 Ligging locatie Almelo Zuid aan het Twentekanaal 

In het streekplan wordt het landschap grotendeels aangeduid als 'basiskwaliteit'^'. Dit wil zeggen dat 
het gaat om cultuurgrond in grootschalig landschap, met veel open ruimten, Aange2den dit landschap 
geschikt is bevonden voor agrarische doeleinden, heeft het gebied relatief weinig natuurwaarde (zie 
kaart 2: streekplan Twente). 
Een strook langs de Al wordt echter als 'hoger dan basiskwaliteit' aangeduid (zie kaart 3: plangebied 
Almelo Zuid). Ook dit gebied is geschikt voor agrarische doeleinden, zij het meer kleinschalig [25|. 
Ten zuiden van de locatie ligt het recreatiegebied "t Gtasbrock" met onder meer een camping en een 
surfvijver. Ten Noordoosten van de locatie ligt het 'Nijreesbos', waar eveneens recreatie- en 
kampcermogelijkheden aanwezig zijn. Het gebied valt voor een groot deel onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Bome. De aanwezige kleine kem Bomerbroek behoort dan ook 
tot de gemeente Bome, 

^̂  Er wordt in het vigerende streekplan Twente onderscheid gemaakt in vier verschillende categorieën landschap: 
1; basiskwalitcit; 
II: hoger dan de basiskwahleit; 
[II: hoge k^valiteitseisen; 
IV; strenge kwaliteitseisen; 
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Na de geplande grenscorrectie zal het grootste deel ccliter toebehoren aan de gemeente Almelo", 
Een andere relevante toekomstige ontwikkeling is de mogelijke aanleg van het Twente-
Mittcllandkanaal Op de strucluurplankaart van de gemeente Almelo is licl tracé van hel kanaal 
aangegeven (zie kaurl 4 \lniiiuiirpUin Almelo) Het Twentc-Mitlelland kanaal moet volgens deze 
kaart ten noorden van Honicrbroek en ten zuiden van het Nijrecsbos lopen, aansluitend op het 
bestaande Twentekanaal''. Op de struetuurplankaart is eveneens een 'natte doorbraak' weergegeven. 
Deze natte doorbraak moet gaan fiinctioncrcn als een ecologische verbindingszone. 

7.2 Nadere inrichtingseisen 

liet algemene programma van eisen voor de inrichting is van toepassing op elke mogelijke locatie 
Aangezien elke locatie eigen kenmerken heeft, moeten voor de locatie Almelo Zuid nadere (harde) 
eisen worden opgesteld om tot een optimale inrichting te kunnen komen. Dit wordt gedaan aan de 
hand van de specifieke kenmerken van de locatie Almelo Zuid (zie § 7 1 ) 

De kern Bomerbroek d m v milieuzonering (VNG-methode) worden opgenomen in het plan, 
zodat zo min mogelijk hinder wordt ondervonden van het bedrijventerrein; 
De 'natte doorbraak' (zie kaarl 4. stnictmirplan Almelo) dient te worden gehandhaafd in het plan; 
Het grasbroek dient te worden gehandhaafd in het plan; 
Het gedeelle binnen hel plangebied dat in het streekplan met 'hoger dan basiskwaliteit' (strook 
langs de Al) wordt in hel plan gehandhaafd. 

7.3 Inrichting 

Aangezien binnen het in § 7 l omschreven plangebied nog verschillende inrichtingen mogelijk zijn, 
wordl m deze paragraaf een tweetal inrichlingsvarianteu weergegeven. Dit wordt gedaan aan de hand 
van bet programma van eisen uit hoofdstuk 5 en de in de vorige paragraaf gestelde nadere eisen aan de 
inrichting. 

7.3.1 Ini'ichtingsvariani A (zie kaart S) 

In deze variant wordt gekozen voor de aansluiting van het regionaal bedrijventerrein op het te 
omwikkelen Twentepoorl Zuid Het regionaal bedrijventerrein ligt dan ten zuiden van Twentepoort 
Zuid en ten westen van Uonierbroek Aan de westzijde wordl het lerrein begrensd door het 
Twentekanaal, aan de zuidzijde door het Cirasbroek In de toekomst zou het RBT in deze variant 
eventueel kunnen worden uitgebreid m de richting van de Al (zuidwaarts). 

Milieuzonering: 
Door interne milieuzonering wordt ervoor gezorgd dat de minst hinderlijke bedrijven zoveel mogelijk 
aan de bniteiikant van het regionaal bedrijventerrein worden gesitueerd Rondom de kern Bonierbroek 
bevinden zieh bediijven in de milieucategorie 3: dit wil zeggen dal een minimale afstand tot 
Honicrbroek van 100 meter moet worden aangehouden In deze inrichting wordt een afstand van 150 
gehanteerd De/e bulTerzone wordl opgevuld met bonten en overig groen, zodal het bedrijventerrein 
aan het /iclil van bewoners van Uornerbroek woidt onttrokken. 
Ook aan de zmdkanl wordt een bufferzone van lenminsle 150 tussen het RBT en het Grasbroek 
aangelegd Aan deze kant bevinden /.icli dus ook bedrijven een de milieucategorie il Aan de noordkant 
7.al lussen de natie doorbiaak en hel RBT e\ eneens ccii liuffer/one van len iiimsle 150 meier worden 
i'chanleeid 

" Aangc/jcn hel wclsvoorslel lol gcincenlclijkc licriiideüiij; iiug mci ofTiciccl is aaiigcnomen. ts de realisatie van 
de grciiscorTccUe nog niet zeker 

lil licl Streekplan Twcnie wordl licl Iracc van licl Twcnle-Miltelland kanaal overigens Icn noorden van Almelo 
weergegeven 1 herover is dus nog geen /ekcilieid. 
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Aan de westkant (Twentekanaal) en de noordkant (Twentepoort Zuid) worden bedrijven m de 
zwaarste milicucategoriccn (4 en 5) gcsiluecrd. De bedrijven in de milieucatcgorie 5 liggen ten minste 
1000 nieter van Boraerbrock en hel Grasbrock, de bedrijven in de milicucategoric 4 op ten minste 300 

• U I 

meter . 

/nfraslruciuur: 
Hel regionaal bedrijventerrein ligt in deze inrichtingsvanant niet direct aan de snelweg De minimale 
afstand tot de A35 is circa 750 meter. Aansluiting van hel regionaal bednjvenlcrrein op de A35 vindt 
plaats Via de bestaande N741, Deze route loopt thans door de kern Bomerbroek, Om een snelle 
doorstroom van met name vrachtverkeer de bevorderen, moet deze onlsluilingsweg deels verlegd 
worden zodat hel verkeer om Bornerbrock wordt heen geleidt Het locale verkeer kan nog gebruik 
maken van hel oude gedeelte door Bomerbroek, 
Hel regionaal bedrijventerrein wordt tevens indirect ontsloten door de AI , via de bestaande Bomse 
straal richting knooppunt Azelo, Ook deze route wordt om Bornerbroek geleidt, om snelle doorstroom 
van vrachtverkeer mogelijk te maken. 
De N741 en de Bomse straat maken tevens deel uit van een hoofdontsluitingsweg die rondom het 
bedrijventerrein zal worden aangelegd, 

Aan het kanaal wordt een haven aangelegd, waar op en overslag van goederen mogelijk is 
Vanafhct kanaal kunnen goederen per vrachtwagen worden getransporteerd over de bovengenoemde 
rondweg 

In deze inrichtmgsvariant is de aanleg van een airstrip voor klein zakelijk en beperkt vrachtverkeer 
mogelijk. Deze airstrip kan namelijk parallel aan de A35, met een lengte van circa 2 km worden 
aangelegd De richting van Zuidoost tot Noordwest is ideaal voor het opstijgen en landen van 
vliegtuigen, gezien de meest voorkomende windnchimg. Een nadere studie hierover is gewenst, 

Ovcnge voorzieningen: 
Het bedrijventerrein kan door een busverbinding over de N741 richting Almelo worden onlslölen. en 
over de Bornseslraal richting Borne en I lengelo/linschede Van belang is dal de busverbinding loopl \n 
de riehiing van een NS station, zodat openbaar vervoer over langere afstanden ook mogelijk is 

Centraal op hel bedrijventerrein ligt hel bcdrijvenparkcenlrum, waar een accountmanager, 
voorzieningen als een restaurant, etc, aanwezig zijn, Dil bcdrijvenparkcenlrum is gelegen aan de 
Bornsestraat Parkccrmogelijkhcid vindt vooral op de eigen kavels van bedrijven plaats 

Uil de Belemmeringenkaart van hel Streekplan Twente blijkt dat er een hoofdlransportleiding voor gas 
(18' en groter) en een hoogspanmngsleiding (380/110 kV) ongeveer parallel lopen aan de A35 (de 
gasleiding ten zuiden en de hoogspanningsleidmg ten noorden van de A35, zie kaart 5) 
Nadere sUidie moet uitwijzen in hoeverre hel voor bedrijven mogelijk is een directe aansluiting hierop 
(zonder afliankelijk Ie zijn van locale nutsbedrijven) te krijgen 

7.3.2 hir i iht inf^svar iant It (zie kaart 6) 

In variant A liggen de bedrijven niet direct langs de snelweg Om voor een optimale /ichtlocatie Ie 
zorgen wordt in varianl B hel regionaal bedrijventerrein in een "corridor" langs de A33 gesitueerd" 

•'" Du zijn de maximale arslaiiden gelumlcerd in de VN(i-incllnKle, vcrklciiiinj; van dc/,e arsiaud is iii priiieipc 
iiiO);clijke (ariiaiikciijk i>or bediijO lol respcciievelijk 2(11) mclei (nulieiicaicj'.onc 4) en SOO incii:r 
(niilieucalcgone ^) 
•" licii p'icliUocalie langs de Al is ook mogelijk, maar niindci wenselijk aangc/.icn deze strook landseliappctijk 
meer waardevol is (/ie S 7 1) 
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Het gebied wordt ten noorden begrensd door de A35, ten westen door het (nog Ic ontwikkelen) 
bedrijventerrein Twenlepoort Zuid en ten oosten door het knooppunt Azelo (A I -A35) . De 
landschappelijk waardevolle strook langs de A l wordt op deze manier gehandhaafd In deze variant is 
het mogelijk om in de toekomst het RBT uit te breiden in de rielit ing van knooppunt A2elo 
(oostwaarts) 

Milieuzonering: 
Gezien de gunstige l igging laiigs de A35 ligging alle bedrijven in variant B ten minste 450 meter van 
de gevoelige functies Uomcrbroek en het Grasbrock, Dit maakt het mogelijk bedrijven zowel in de 
milicucategone 3 als 4 aan de rand van het bedrijventerrein te situeren. Bedrijven in de 
milicucatcgoric 5 worden het dichtst bij de A35 gesitueerd. Rondom het dorp Bonierbrock wordt een 
bulïerzonc van ten minste 150 meter aangelegd. 

Infrasln4Cluur: 
Met bedrijventerrein wordt direct ontsloten door de A35 via de bestaande afslag bij het 
bedrijventerrein Twcntepoort en door de A l via een verbinding met knooppunt Azclo. De bestaande 
Bornsestraat moet zorgen voor ccn verbinding met het Twentekanaal en een mogelijk aan te leggen 
haven voor goederen per schip. Het terrein kan eventueel worden ontsloten door een (goederen) 
spoorverbinding. Hiertoe kan een aflak worden gemaakt vanaf de spoorlijn tussen Almelo en 
linschedc Binnen hei terrein zelf zül ontsluiting plaatsvinden via de bestaande Bornsestraal en via een 
aan te leggen weg parallel aan de A35. 

Overige voorzieningen: 
Evenals bij mriehlingsvariant A wordt het terrein onsloten via ccn busverbinding over de N741 en de 
Bornsestraal 
Met bedrij\ciiparkeentrum wordt in deze variant gesitueerd langs de A35. 
1'arkeermogelijkheid vindt vooral op de eigen kavel van bedrijven plaats. 

7.4 Conclusie 

Er zijn binnen hel plangebied Almelo Zuid qua ligging in feite twee inriehtingsvarianten mogelijk, 
zodat wordt voldaan aan het programma van eisen uit hoofdstuk 5 en de in dit hoofdstuk gestelde 
nadere eisen Het dorp Bomerbroek, recreaticplas ' l grasbroek en de landschappelijk waardevolle 
strook langs de A l worden in beide inrichlmgsvarianten gehandhaafd Ook ondervinden de 
nnlieugevoelige functies in beide varianten zo min mogelijk (binnen de wettelijke norm) hinder van de 
bedrijven door interne en externe milieuzonering Hierbij moei worden opgemerkt dat, aangezien de 
windrichting in Nederland hoofdzakelijk west/ zuidwest is, hel dorp Bonierbroek in inrichlingsvarianl 
A mogelijkerwijs meer overlast van bijvoorbeeld geur ?,al ondervinden 

Verschil tussen beide mriehtingsvariaiUeii zit vooral in de bereikbaarheid en de ligging t o v 
infrastructuur Zo is variant A gelegen aan liet Twentekanaal, waardoor \cr\ 'ocr van goederen over 
water en de aanleg van een haven (beter) mogelijk is 
De bedrijven / i j n in inrichtingsvariant A echter niet direct gelegen aan een snelweg''^ Dit is in variant 
B wel hel geval Een ander voordeel van variant B de nabijheid van de spoorverbinding tussen Al iueki 
en Enschede Dit maakt een aftak voor goederentransport over rail mogelijk In beide 
inriehliiig^ivaiianlen / i j n voldoende toekomstige uitbreidingsmogelijkheden aanwezig, gezien de 
gioolle van hel plangebied Almelo Zuid. 

^' l let gaat hier met ranic oin liet as|)CCl V.icliiltK:aiic, de bercikbxirheid van beide inriciuiiigsvariaiileii over de 
snelweg vetseliill iiicl veel, aangezien de gcniidtielde afsland van de bedrijven lol een afslag ongeveer gelijk is. 
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8 1'asering en samenwerkingsvorm 

Het doel van dil hoofdstuk is het duidelijk in beeld brengen van de verschillende stappen die moeten 
worden genomen bij de ontwikkeling van het RBT lir wordt ingegaan op de fasering van de 
ontwikkeling van hel RH 1" en de mogelijke samenwerkingsvorm In § 8,1 wordt de fasering 
beschreven, en in § 8,2 wordt gekeken welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn voor een 
gezamenlijke exploilalic van hel regionaal bedrijventerrein 

8.1 Fasering 

BIJ de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein moet rekening worden gehouden met ccn 
voorbereidende fase van 4 a 5 jaar voor dal kan worden begonnen met de exploitatie. De exploitatie 
zelf zal naar venvachting in eerste instantie circa IO jaar gaan duren. Hel is hierdoor van groot belang 
de ontwikkeling (ook planvorming) en de exploitatie van het RÜT in verschillende fasen m te delen, 
en hierbij te bepalen welke stappen er moeten worden genomen in elke fase De ontwikkeling van het 
RMT kan in de volgende fasen worden opgedeeld: 

Voorbereidende fase: 
1 icicc/ase 
In deze fase is het van belang dat er een duidelijke doelstelling van het bedrijventerrein wordt 
omschreven Mogelijke doelstellingen zijn (zie ook hoofdstuk I): 

het creëren van werkgelegenheid; 
betere afstemming tussen vra;ig en aanbod bedrijventerreinen; 
versterken van concurrentiepositie regio Twente, 

2 nadere planvorming 
Vervolgens moei nader worden bepaald wal de (regionale) behoefte aan bedrijventerreinen is, en 
welke eisen er vanuit het beleid en de bedrijven aan de locatie voor ccn RBT moeten worden gesteld 
Aan de hand hier\'an wordt ccn gescliiktc locatie gezocht (zie de haofdsiukken 2 i 'm 6 in deze 
rapportage). Gezien het groolselialige karakter moet rekening worden gehouden met hel MKR-phchtig 
zijn van het terrein'*'. Ook is het in deze fase van groot belang dat er duidelijke afspraken worden 
gemaakt over welke bedrijven op het RB"!' gevestigd zullen worden, wat de ondcrhnge taken van de 
betrokken partijen zijn en hoe vorm zal worden gegeven aan de gezamenlijke exploitatie en beheer. 

3 concretiseren plannen (harde plannen) 
Wanneer de locatie bekend is, kan een meer gedetailleerde invullmg van hel RBT moeten worden 
ontworpen (zie hoofdstuk 7 in deze rapportage). In de t̂e fase zal een locatie definitief worden 
vastgesteld en moet het gebied worden aangemerkt mei de beslemming bedrijventerrein. Vervolgens 
zal de grond (\oorzover niet in eigen bezit) moeten worden aangekocht Dit kan. samenhangend met 
de fasering van de uilgilte (zic onder) per deelgebied worden gedaan. Hierdoor hoeft er in eerste 
instantie slechts een deel van de grond te worden aangekocht, waardoor de kosten zo laat mogelijk 
worden gemaakt'". 

itouwrijj) maken en uitjjifle bedrijventerrein (exploilatiefase): 
In de/e fase wordl de loealie gesehikt geniaakl als bedrijventerrein Hierbi) vall Ie denken aan de 
aanleg van mliaslructuur, ophogen van grond, riolering, walerleidingen. etc Aangezien hel hier een 
grote locatie betreft (bruto 123 ha), zjl het terrein in verschillende deelfasen bouwrijp kunnen worden 
gemaakt''\ Hierdoor worden de kosten van het bouwrijp maken zo laat mogelijk gemaakt, zodat kosten 

Dil wil /,e);i;eii d;i[ er ceii iiii!iciictïeclr;ippona;;e /al nujoien «orden opj'esleld, waarin de gevolgen van de 
onlwikkcliiii; van liei RUI' voor hel milieu in kimil worden i;ebrac]il 

Gc/.ien de lange exploiuilic periode van circa 10 Jaar, kan liet va Luit mogelijk phiiinen van de kosten veel geld 
besparen 
•"̂  Nader onderzoek zal moeien uiUvij/cn in hoeveel deelfasen de cxploiutic het beste kan worden opgedeeld. 
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door renteverlics beperkt blijven Telkens kan worden gewacht met het bouwrijp maken van een 
deelgebied tot het vorig deelgebied volledig is uitgegeven. 
De locatie is bmnen 10 jaar volledig uitgegeven wanneer de jaariijks gemiddelde uitgifte van 7,5 ha 
!i;ialbaar blijkt. Wanneer dit niet het geval is. en er minder dan 7,5 ha per jaar wordt uitgegeven, moet 
hiermee rekening worden gehouden met het bouwrijp maken van de grond Wanneer er meer dan 7,5 
ha per jaar wordt uitgegeven, moet er meer grond gereserveerd worden voor toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden (het reserveren van een 'strategische voorraad). Tc denken valt aan een 
strategische voorraad van circa 25 ha, (1/3 deel van totaal oppervlak) Wanneer er minder dan 25 ha 
netto uitgeefbaar terrein over is, moet nieuw terrein worden gereserveerd en bouwrijp worden gemaakt 
(23| 

Beheer fase: 
Wanneer het terrein volledig is uitgegeven houdt de taak van het samenwerkingsverband uiteraard niet 
op Voortgaande economische ontwikkelingen en hieruit voorkomende verandering in ruimtelijke 
eisen maken het noodzakelijk hierop in te spelen. Hierbij valt te denken aan het aanpassen van de 
infrastructuur, het onderhouden van openbaar groen, etc. 

8.2 Samenwerkingsvorm 

BIJ de ontwikkeling en exploitatie van het regionaal bedrijventerrein zijn de volgende partijen direct 
betrokken 

Provincie Overijssel; 
Gemeenten Almelo, Hengelo, Iinschede en Borne; 

Overige betrokken partijen kunnen zijn: 
Overige Twentse gemeenten: 
Kamer van Koophandel; 

' OOM NV; 
Regio Twente; 
Werkgeversvereniging Midden-Nederland; 

Aangezien bij het regionaal bedrijventerrein meerdere partijen belrokken zijn moet een andere 
bestuurlijkjundische invulling worden gegeven aan de ontwikkeling, dan bij de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein door één gemeenie 
In de rapport;ige '(samen) Werken aan bedrijventerreinen' (gemaakt i o v. de gemeente Enschede) 
worden de volgende mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking aangegeven: 
I publieke samenwerking 
2. private samenwerking 
3. publiek-privatc samenwerking 
Hierbij zijn verschillende rechtsvormen mogelijk: 

Tabel 8 1. rechtsvormen publieke en private samenwerkinq 
Publieke samenwerking Private samenwerking 

Overeenkomst Overeenkomst 
Cienieensciiappelijke regchng Stichtmg 
Destuurscomnussie Vereniging 
lil-!SV. [iuropcse samenwerking Naamloze vennoolscluip 

iiestolen \ ciinoolschap 
Vennootschap onder finna 
Comniaiidilaire ventUKitsciiap 

Bfon '(samen) Werken aan bediijventeireinen' 

[ir zijn allerlei voor- en nadelen te noemen van de verschil lende publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke vormen In de rapportage "(samen) werken aan bedrijventerreinen wordt op basis 
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van interviews de conclusie getrokken dat een gemccnlscliappclijke regeling de voorkeur heeft als 
samenwerkingsvorm, met name omdat hel beleid rondom de realisatie van een bedrijventerrein nog 
altijd bij de publieke organen berust \23\ 

iien gemeenschappelijke regeling vindt zijn basis in de WGR {wet gemeenschappelijke regelingen). 
Enkele kenmerken van ccn gemeenschappelijke regeling'"' zijn: 

het betreft een samenwerkingsovereenkomst; 
aan te merken als rechtspersoon; 
algemeen en dagelijks bestuur, 
verplichte taken, 
goedkeuring GS vereist; 
overleg deelnemende gemeenten, 
regionale plannen, 
verlengd lokaal bestuur; 
10 jaar beslaan. 

Een gemeenschappelijke regeling is ook de meest toegepaste samenwerkingsvorm bij hel ontwikkelen 
van een bedrijveiUerrem (onder meer toegepast bij het Hedrijvenpark Twente). Andere toegepaste 
samenwerkingsvormen zijn o,a, een Commanditaire Vennootschap ([niemationaat Bedrijvenpark 
Knesland) en een Heslolen Venootschap (Midden Limburg) 
bnkele kenmerken vaii een vennootschap'" zijn: 

de betrokken partijen beschikken over een aandelenkapitaal; 
de betrokken partijen hebben m beginsel gelijke rechten, 
geen beleidsvorm mogelijk (dus bijvoorbeeld geen bestemmingsplan); 
rechtspersoon 

[32| 

8.3 Conclusie 

De onlwikkelnii', van he! regionaal bedrijventerrein is op Ie delen m drie hoofdfasen, te weten de 
voorbereidende fase, de e\ploitatiefase en de beheerfase. Monienteei verkeerd de ontwikkeling van het 
regionaal bedrijventerrein in de voorbereidende fase (nadere planvorming). In de nabije toekomst 
zullen meer concretere plannen moeten worden gemaakt. Ken fasering van de expioilalie in een aanlal 
deelfasen kan kosten door o a. rentcverlies beperken 
Ook moei er voor dat er concretere plannen worden gemaakt worden gekozen voor een vorm van 
gezamenlijke exploitatie, tïcn mogelijkheid hiervoor is ccn samenwerkingsverband op basis van de 
Wet Gemeeiiscliappelijke Regelingen (WGR) Ook is een samenwerkingsverband op basis van een 
vennootschap mogelijk. 
[ iicrbij moeten van leveren duidelijke afspraken worden gemaakt over de taken van de verschillende 
belrokken partijen. 

"" Depalingcn oniirciil ccn geinccnscluippclijkc regelini; zijn weergegeven in de Wel gcnicciilsckippelijke 
refielingeri (Vcr/aiiielirij; Nederlandse Weif^tving, dcei 1, p M)S) 

[lepaliiij;cii oiiiiieiu hel vcmioolschap /ijii geregeld iii hei Üurgerlijk Wcibock (bock 2: ree lus personen). 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In dil hoofdstuk wordt er een tcnigkoppeling gemaakt naar de centrale probleemstelling die is 
gehanteerd bij dil onderzoek. Deze was als volgt geformuleerd: 

IVcIke eisen moeien er vanuit de vraag naar bedrijventerreinen, hel ruimtelijk en economisch beleid 
en hel bedrijfsleven aan de inrichting en locatie voor een regionaal hedrijvenlerrein voor 
grootschalige productie- en T&D-bedrijvcn in de Twentse Stedenband worden gesteld, en welke 
locatie en inrichting is hiervoor het meest geschikt? 

Zoals is in hoofdstuk 1 is beschreven valt het onderzoek op te delen in drie deelstappen: 

stap I: opstellen programma van eisen (toetsingskader) 

i 
stap 2: bepalen locatie 

i 
stap 3: inrichting, fasering en samenwerkingsvorm 

De resultaten van stap I worden weergegeven in § 9 1, de resultaten van stap 2 in §9,2 en tenslotte de 
resultaten van stap 3 in § 9,3, Tenslotte worden er in § 9 4 aanbevelingen gedaan over de verdere 
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein, 

9.1 Progianima van eisen 

Het eerste deel van de centrale probleemstelling, namelijk liet bepalen van de eisen a;in de locatie en 
de inrichting, wordt beantwoord in de hoofdstukken Iwcc tol en mei vier, afgesloten door hel 
programma van eisen in hoofdstuk vijf 

• In hoofdstuk 2 is de vraag naar bedrijventerreinen in de regio Twente bepaald door enerzijds het 
analyseren van historische uigiften en anderzijds hel bepalen van trends in de economie Gebleken 
is dat cirea > lol 10 heclarc per jaar uitgegeven aan bedrijven die in aanmerking komen voor hel 
regionaal bedrijventerrein. Uit liet onderzoek naar trends in de economie is o,m gebleken dat 
grootschalige productievestigingen en transpon en distributiebedrijven in toenemende mate 
wegtrekken uit de Randstad, en zieh vestigen in regio's langs belangrijke vervoersassen Hieruit 
valt te concluderen dal de vraag naar bedrijventerreinen in deze sectoren in Twente mogelijk z^l 
toenemen Uitgaande van een exploitalictermijn van lü jaar, en een gemiddelde ruimtevraag van 
circa 7,5 ha per jaar (genuddelde tussen bandbreedte van 5-10 ha) kan worden geconcludeerd dat 
de iietlo ruimteclaim van hel regionaal bedrijventerrein zal liggen op 7.̂  hectare. Hij een 
verhouding u!tgcclba;ir-niel uilgeelbaar van 60:40 hgl de bruto ruimleelaim op \1^ hectare 

• l id nu miei ijk en eeonomiseh beleid wordt op verschil lende schaalni\eaii"s geformuleerd In 
lioofdsluk 3 is gekeken naar nnmlclijk en economisch beleid np Buropces- en Rijksniveau, beleid 
\aii de Provincie Overijssel, beleid van de gemeenten Almelo, Hengelo en Lnschede (zowel j)cr 
gemeente als gezamenlijk beleid in het Lansinkberaad) Hel ruimlelijk en economisch beleid is per 
schaalniveau onder meer weergegeven in PKfVs. hel slrcekpkin. •^Inieluurplaiuien en overige 
beleidsnola's \.\ worden mei name eisen gesleld aan de loealie leii aaiizieu van bereikbaailieid, 
ligging t,o,v. milieu gevoelige functies en ligging t o v overig stedelijk gebied 

• In hoofsUik 4 is gekeken naarde eiseu die door de bedrijven woidcii gesleld aan de localic en 
inrichting van hel regionaal bedrijventerrein. Gebleken is dat eisen die bedrijven stellen aan de 
locatie en inrichting onder andere verschillen per bedrijfssector waarin ze werkzaam zijn en hel 
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geografisch schaalniveau van de markt waarbinnen de bedrijven opereren Over het algemeen 
wordt echter de meeste waarde geiiccht aan een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de 
locatie, voldoende uitbreidingsniogelijkhedcn en de aanwezigheid van verschillende 
voorzieningen 

• De uitkomsten van het onderzoek naar de eisen die moeten worden gesteld aan de locatie en de 
inrichting van het regionaal bedrijventerrein zijn in hoofdstuk 5 vertaald naar een programma van 
eisen In hoofdstuk 6 is gekeken welke locatie het best aan dit P.V.E. voldoet, in hoofdstuk 7 is 
gekeken naar de meest geschikte inrichting van de locatie. 

9.2 locatie 

In hoofdstuk 6 wordt antwoord gegeven op de vraag welke locatie het meest geschikt is voor het 
regionaal bedrijventerrein 
Aan de hand van een kaart met uilsluilingsgebieden is gebleken dat de volgende locaties in beginsel 
aanmerking komen voor het regionaal bedrijventerrein: 
1. Almelo Noord 
2. Almelo Zuid 
3. Borne Noord 
4. Hengelo Noordoost 
5 Hengelo Enschede 
6 Almelo Zuidoost 
7 Wierden Zuid 

Uit toetsing van deze locaties aan het programma van eisen (hoofdstuk 5) is gebleken dat de locatie 
Almelo Zuid het meest geschikt is voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein. Dit met 
name door de goede bereikbaarheid, minimale aantasting van landschap en natuur en voldoende 
uitbreidmgs- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

9.3 Inricliting, fasering en sanicinvcrkingsvonn 

ü p de vraag wat de beste inrieliting van de locatie voor hel regionaal bedrijventerrein is, is antwoord 
gegeven in hoofdstuk 7. De fasering en samenwerkingsvorm zijn aan bod gekomen in hoofdstuk X, 

Evenals het bepalen van de locaties is de mnclUing getoetst aan hel programma van eisen Üinnen de 
locatie Almelo Zuid zijn nog verschillende inrichtingsvarianten mogelijk. Er is een tweetal 
mnchtingsvarianten w'cergcgevcn, variant A en variant B. 

Voor beide inrichtingsvarianten zijn voor- en nadelen te noemen. Een belangrijk voordeel van variant 
A is de ligging direct aan hel Twentekanaal, een voordcel van variant B is de directe ligging aan de 
snelweg Een overeenkomst lussen beide inrichtingen is dal de milieugcvoclige functies /o min 
mogelijk hinder ondervinden van het bedrijventerrein. 

De fasering van de ontwikkeling van het bedrijventerreinen is weergegeven in hoofstuk 8 
Omwikkeling van het regionale bedrijventerrein is op ie delen m verschillende l'asen. te weten de 
voorbereidende fase, de exploitatiefase en de beheerfase Momenteel verkeerd de ontwikkeling van het 
Riff zieli 111 de vot)rbereidende fase In de nabije toekomst /uilen concretere plannen en afspraken 
moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld het kiezen van een sanien\\erkingsvoriii voor de e.\ploitalie van 
hel RUI lir zijn twee mogelijke samenwerkmgsvorinen voor de exploitatie en het beheer van hel 
RBT, ie weten een samenwerkingsvorm op basis van een gemeensclia])pclijke regeling en een 
samenwerkingsvorm op basis van een vennoolschap Ge/ien de er\ating met een saiiiein\erkingsvoriii 
op basis \aii een gemeenseliappelijke regeling op hel Bediijvenpark I weiile lijkt deze 
samenwerkingsvorm het meest voor de hand te liggen 
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9.4 Aanbevelingen 

9.4.1 Nader onderzoek 

Op basis van de verschillende voor- en nadelen per localic is in deze rapportage geconcludeerd dat een 
locatie bij Almelo Zuid hel meest geschikt is voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein, 
[ lierbij moet worden opgemerkt dat, gezien de tijdsduur van dil onderzoek, onmogelijk alle aspecten 
konden worden onderzocht. Een eventuele nadere vergelijking van een aantal (meest geschikte) 
locaties op basis van een miheueffectrapportage moet uitwijzen in hoeverre de locatie Almelo Zuid hel 
meest geschikt is Binnen de locatie Almelo Zuid zijn nog verschillende innchlingsvarianlen mogelijk. 
Aan de hand van nader gestelde eisen aan de inrichting van de locatie Almelo Zuid is een tweetal 
mogelijke inrichiingen weergegeven. Beide inriehtingsvormen kennen voor- en nadelen, met name 
met betrekking lot de ligging aan infrastructuur. Er is echtereen aantal punten te noemen waar nader 
onderzoek naar dient te worden gedaan. 

• Het verdient aanbeveling om op mede op basis van een milicuefTectrapportage te bepalen welke 
specifieke inrichting het meest geschikt is, zodat natuurlijke en landschappelijke waarden zo min 
mogelijk worden aangetast 

• Een met name door grotere bedrijven veel gestelde cis is de bereikbaarheid per lucht Een nader 
onderzoek naar de mogelijkheden en voor- en nadelen van de aanleg van een landingsplaats voor 
helikopters cnVof een airstrip voor klein zakelijk verkeer binnen de locatie Almelo Zuid is 
gewenst, zeker met het oog op de eventuele opheffing van Twente airport 

• Een manier om het regionaal bedrijventerrein landelijke bekendheid en aanzien te geven is een 
duurzame inrichting Een duurzame inrichiing kan voor zowel de omgeving als voor de bedrijven 
voordelen opleveren Voor de omgeving beiekeni dil een minimalisering van de aantasting van hel 
landschap door conipensalie voor het 'verloren' landschap op het bedrijventerrein zelf Voor 
bedrijven kan ccii duurzame inrichiing voordelen oplc\eren door o a besparing van energiekosten. 
een meer represciUaticve bedrijfsomgeving en landelijke bekendheid van het bediijventerrein. Een 
onderzoek naar de verschillende mogelijkheden is derhalve gewenst. 

• Naasl de mogelijkheden voor een duurzame inrichting moet worden gekeken hoc een dusdanige 
stedenbouwkundige invulling aan het regionaal bedrijvcnieriein kan worden gegeven, zodat het 
terrein daadwerkelijk een 'regionale uitstraling' heeft Dit is van groot belang met het oog op de 
werving en acquisitie van grootschalige, internationaal opererende bedrijven 

9.4.2 Fasering van uitgifte 

In deze rapportage is uitgegaan van een netto ruimteclaim voor het regionaal bedrijventerrein van circa 
75 hectare Uit het kader "besluitvormingsproces regionaal bedrijventerrein' is gebleken dat er veel 
verschillende rekenmethoden en dus ook veel verschillende uitkomsten mogelijk zijn bij de 
berekening van de ruimteclaim Voor het uiteindelijke opkopen van de grond en het bouwrijp maken 
kunnen de volgende aanbevelingen worden ged;ian 

• BIJ liei aanmerken van grond met de bestemming 'bedrijventerrein' moet in eerste instantie een 
hogere ruimteclaim worden aaiigelioiiden, /odal rekening wordt gehouden met eventuele 
uitbreidingsniogelijkhedcn van het regionaal bedrijveiilerrein en de bcstcnimmgsplanprocedure bij 
hel plannen van deze uitbreiding niet nog eens opgestart moet worden 

• BIJ hel bouwiijp maken van de grond kan in eersle inslaiilie een lagere ruinileclaim worden 
aaiigclioudeii, waardoor nsieo'.s (bij\('oibceld leegstand) in zekere mate uordcn \oorkomcn 

• BIJ het uitgeven van het bedrijventerrein dient een strategische voorraad van bijvoorbeeld 25 
hectare te worden gelianleerd ( \B deel van hel totale oppervlak) Wanneer er meer dan 2/3 van hel 
totale terrein is uitgegeven kan desgewenst worden begonnen niet het bouwrijp maken van menu 
bedrijventerrein, zodat ook in de toekomst aan de behoefte aan bedrijventerrein kan worden 
voldaan 
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• Uovendicn is het eveneens met het oog op risicobeperking raadzaam om de uitgifte van het 
regionaal bedrijventerrein in verschillende dceifascn op te delen Te denken valt aan een aantal 
deelgebieden (bijvoorbeeld 4) die na elkaar worden aangekocht en bouwrijp worden gemaakt De 
deelgebieden aansluitende op het bestaand stedehjk gebied dienen als eerste te worden uitgegeven. 
Dit om Ie voorkomen dat de eerste bedrijven op het regionaal bedrijventerrein midden in een 
'weiland' worden gesitueerd. 

• Tenslotic kan worden gesteld dat het raadzaam is om in eerste instantie meerdere locaties voor het 
regionaal bedrijventerrein in het streekplan op te nemen, in verband met posilieverwerving. 
Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven bijvoorbeeld van tevoren grond op de locatie van het 
regionaal bedrijventerrein opkopen, zodat de exploitanten deze grond vervolgens voor een hoger 
bedrag moeien opkopen. 

9.4.3 Toekomstige regionaal beleid bedrijventerreinen 

Het regionaal bedrijventerrein is één van de vele mogelijkheden om tot ccn regionale samenwerking 
op het gebied van bedrijventerreinen te komen. Kr hierover echter nog vee! overleg moeten worden 
gepeeld tussen de verschillende betrokken parllJen''^ Het is gezien de toenemende ruimledruk in de 
regio Twcnle, en met name in de drie grote steden, van toenemend belang dat er sprake is van een 
goede onderlinge afstemming tussen vraag en aanbod Hierbij dient er van te worden uitgegaan dat er 
in de regio Twente sprake is van één markt in bedrijventerreinen De verschillende gemeenten dienen 
hun voorraad bedrijventerreinen dusdanig op elkaar af te stemmen dat er zowel in kwalitatief als in 
kwantitatief opzicht voldoende ruimte is voor bedrijven. Momenteel wordt er o m . in het kader van het 
Programmermgsovcrleg Twente en het l^ansinkbcraad gewerkt aan onderlinge afslcmming Dit kan 
zeer gunstig zijn voor de verdere ruimtelijk en economische ontwikkeling van Twente. Met 'land in 
zicht voor bedrijven" wordt immers een niet alleen in kwantitatief opzicht, maar ook in kwahlaliel' 
opzicht voldoende aanbod van bedrijventerreinen bedoeld. 

Zic ook 'bcsluilvorninigsproces: epiloog" op de \'olgoiidc pajjnui 
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Besluitvorniinf-sproces regUmaitl bedrijventerrein: 
Epiloog 

Het doel van het beschrijven van hel besluitvormingsproces was hel aangeven van de verschillen in 
meningen lussen de verschillende betrokken partijen over hel regionaal bedrijventerrein. Deze 
verschillen kwamen o.a. naar voren in de definitie van welke bedrijven op een regionaal 
bedrijventerrein gevestigd zouden moeien worden, de ruimteclaim en de verschillende localies waarop 
hel regionaal bedrijventerrein ontwikkeld moei worden. 

Naarmate hel proces vorderde kwam er meer overeenstemming lussen de verschillende partijen Over 
hel algemeen is men hel erover eens dal hel regionaal bedrijventerrein er moei komen, en wel voor 
relatief arbeidsextensicvc grootschalige productie- en T&D-bcdrijven. Hel oppervlak moet in eerste 
instanlie zo 'n 110 hectare zijn, met mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen. 

De locatie waarop het regionaal bedrijventerrein ontwikkeld moei worden Is nog niet zeker. In het 
Ixinsmkberaad en hel programmenngsoverleg wordt ervan uitgegaan dat het liBT op de locatie 
A Imvlo Zuid/ Borne Noord of de locatie Hengelo Zuidoost zal moeten worden ontwikkeld. Hierover zij 
echter nog geen officiële besluiten genomen. 

In hel kader van de opstelling van een nieuw c. q. herzien streekplan dat medio 2000 in procedure 
komt worden er onderzoeken worden verricht naar locaties voor bedrijven. De locatie voor het 
regionaal bedrijventerrein zal hierbij moeten worden meegenomen. 
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Bijlage i: definities verschillende categorieën bedrijventerreinen 

(ïemengd plus-tcrrcïn: alle terreinen waarop bedrijven met milicuhindercafegorïe 5 zijn 
tocgeslaan, Hmderealegonc 3 Urn 5 is toegestaan (hindercalegorie 2 eventueel mogelijk via 
zonering). Voorheen werd dit 'zware industrieterreinen' genoemd. 
Modern gemengd terrein: terreinen bestemd voor reguliere bedrijvigheid en niet behorend tot de 
terreinen die zijn getypeerd als bedrijvenpark (type 3) of transport- en dislributieterrein (t>'pe 4) 
Hindercalegorie 2 Vm 4, Voorheen werd dit type 'gemengd terrein' genoemd 
Bedrijvenpark: terreinen die specifiek bestemd zijn voor bedrijven met hoogwaardige activiteiten 
en /of voor bedrijven die een zeer representatieve (hoogwaardige) uitstraling behoeven, 
Hindercalegorie 1 lyin 3, Voorheen waren di( 'hoogwaardige bedrijvenparken'. 
Transport- en distributieterrein: terreinen die specifiek zijn bedoeld voor transport- en 
distributiebedrijven Hindercatcgoricën 2 t/m 4 zijn toegestaan op deze locaties Hieronder vallen 
ook de zogeheten natte terreinen', waarbij gebruik wordt gemaakt van verbindingen over water 
(kanalen e d) 

Derinilies aanbod bedrijventerreinen: 

Bestaande voorraad; 
(delen van locaties die per 1 januari 199S direct uitgeefbaar zijn voor bouw of vestiging van bedrijven. 
In alle gevallen betreft hel uitsluitend de capaciteit waarvoor nog geen definitieve eindgebruiker 
bekend is 1 let gaat om de zogenaamde terstond uitgeefliare voorraad 
Harde plannen: 
Hierbij gaai hel om plannen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, waarvan per 1 januari 1998 
vaststaat dal ze doorgang zullen vinden llil wil zeggen dal de beslenimingsplanprocedure (of 
wijzigingen ervan) is opgesLan en dat hel aanbod binnen enkele jaren (vrijwel zeker) op de markt 
komi 
7.achle plannen: 
I lierbij gaal hel om plannen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, die niel op korte termijn van 
start zullen gaan en nog in de idee-of studiefase verkeren 



Bijlage 2: overziclit ruimtelijke eisen per locatietype 

Cïcincngd plus 

iloofdacceiil marktscgttienten 
• Doelgroepen 
• PVD mogelijk? 
• Milieu categorieën 

I,inging 

Ontsluiting en bereikbaarheid 

Sdiaalgruullc 

Verscliijniiigsvorm en inrichting 
• rerremniveau 

• Kavelniveaii 

productie, bouw, logistiek 
Ja, in zoverre milieu hinderlijk 
3-5 

nabij stedelijke-of dorpsvoorzieningen niet noodzakelijk 
Op relatief mime afstand van: 
Bedrij fsinslallaties en bedrij fsliall en 
• Woonbebouwing {50-lOOOni); 
• Natuurwaarden, stiltcgcbicden; 
• Recreatiegebieden 
Situcnng wanneer mogelijk in aansluiting op reeds 
bestaande gcniengd-plus (of mdustrie) terreinen mits dit 
niet conflictecrd met (mogelijke) uitbreidingsgebieden of-
riclitingcn voor wonen, natuur, recreatie. 

nabij of direct ontsloten door autosnelweg 
Minimaal aansluiling op hoofdwegenstelsel (piüvmciaal ot" 
stedelijk) 
Nabijheid mulfimodale ovcrslagmogclijklieden is 
wenselijk 
hl geval van aanweziglieid spoor en/of water voor aan- en 
afvoer (bulk) goederen hierop aansiuilen 
Busverbmdmg op of aan rand terrein is wenselijk 
grootschalige ka\'els 
25 % van de kavels < 35üU m2 
aanwezigheid enkele kavels van minimaal Ti-^ !ia is vereist, 
afliaiikclijk van totale omvang teriein 
indicatie nnnimum omvang terrein 30-40 ha netto 

maximaal uitgeefbaar 70 % 
Inrichting openbare ruimte functioneel 
Infrastructuur afgestemd op vrachtverkeer 
Intcnie zonering 

maximaal beboiiwingspcrccntage 70 % 
Maximale bebouwingshoogte 30-50 meter 
Parkeren op eigen terrein 
Inricliting kavels functioneel 
Bedrijfsinstallaties en bedrijfshallen 
Opslag intern en extern 



Modern gemengd 

Hoofdaccent i i iarktscKmenten 

• Doelgroepen productie, bouw, logistiek 

• PVD mogelijk? Ja, in zxjverre niet mil ieuhindcrl i jk 

• Mil ieu categorieën 2-4 

L igg i ' ig nabijheid stedelijke- o f dorpsvoorzicningen is wenselijk 
Rand van bebouwd gebied (30-300 meter afstand van 
woonbebouwing) 
Situering wanneer mogelijk in aansluiting op reeds 
bestaand modern gemengd terrein rekening houdend met 
uitbreidingsgebieden of - r icht ingen voor wonen, natuur o f 
recreëren 

Onts lu i t ing en bereikbaarheid nabij o f direct ontsloten hoofdwegenslelsel (provinciaal o f 
stedelijk 
Nabijheid autosnelweg is wenselijk (ook voor 
zicht locaties) 
Busverbindingen op of rand terrein is zeer wenselijk 

Schaalgrootte kleine en grotere kavels 
Aanwezigheid van meerdere grotere kavels van minimaal 
l tot 2 ha is wenselijk, afliankelijk van totale omvang 
terrein 

50 % van kavels < 4000 m2 
indicatie minimujn omvang terrein 2.'i-3ü ha netto (in 
Stedelijk gebied) 
in niet stedelijk gebied geen niiniinum omvang omdat hel 
veelal een lokale uitbreidmg betreft 

Verschi jn ingsvorm en inr icht ing 

• Terreinniveau uitseefbaar70 % 
Inrichting openbare mimte functioneel, modern opgezet 
Infrastructuur afgestemd op zakelijk verkeer 
Entree- en zichtlocaties 
Gocd veizorgd functioneel groen 

• Kavelnivcau masimaal bebouwingspercentage 70 % 
Maximale bebouwingshoogte 20 meter 
Parkeren op eigen terrein 
Inrichting kavcis functioneel 
BedrijfsgebouwenZ-hallcn met kantoordecl (aangebouwd 
of los) 
üpblag intern, eventueel exlcrii 



Transport- en disCribuiie terrein 

HooTdaccent marktsegmcnlen 
• Doelgroepen logistiek 
• PVD mogelijk? nee 
• Milicucalcgoriecn 2-4 

Ligging directe nabijheid stedelijke- of dorpsvoorzicningcn niet 
van belang 
Buiten bebouwd gebied (30 tot 300 meter afstand tot 
woonbebouwing 
Situering in aansluiting op centrale ontsluïtings- of 
rondweg, en niet in potentiële uitbreidingsgebieden of-
riclitingen voor wonen, natuur of recreëren. 

Ontsluiting en bereikbaarlieid Direct ontsloten door autosnelweg of indirect door 
daarop aansluitend hoofdwcgcnstelse 1 {provinciaal of 
stedelijk). 

Schaalgrootte kleine en grotere kavels 
Aanwezigheid van meerdere grotere kavels van 
minimaal 1 tot 2 ha is wenselijk, afliankclijk van totale 
omvang terrein 
50 % van kavels < 4000 i!i2 
indicatie [iiinimum omvang terrein 25-30 ha netto (in 
stedelijk gebied) 
in nicl stedelijk gebied geen minimum omvang omdat 
het veelal een lokale uitbreiding betreft 

Verschijniiigsvoriii on iniicliling 
• 'rerrcinm\cau uitgccfbaar 70 % 

Inrichting openbare ruimte functioneel, modern opgezet 
Infrastructuur afgestemd op zakelijk verkeer 
Enirce- en zichtlocaties 
Goed verzorgd functioneel groen 

• Kavclnivcau maximaal bebouuingspcrcenlage 70 % 
Maximale bebouwingshoogte 20 meter 
Parkeren op eigen terrein 
Inricliling kavels fiiiielionccl 
BedrijfsgebouwciiZ-lKillen mei kantoordeel (aangebouwd 
oflos) 
Opslag intern, cvenluee! extern 



Bedrijvenpark 

Iloofttacccnt iiiarklscgnicnten 
• Doelgroepen 
• PVD mogelijk? 
• Milieucalegoriecn 

Ligging 

Ontsluiting en bereikbaarheid 

Schaalgrootte 

Vcrschijningsvurni en inrichting 
• 'rerreininveau 

Ka vel niveau 

diensten 
nee 
2-3 

nabijheid (groot )st edel ij kc voorzieningen is vereist In 
of aan rand van bebouwd gebied Vrijwel geen 
beperking in afstand tot bebouwde kom. Situering 
wanneer mogelijk in aansluiting op reeds bestaande 
bedrijvenparken of andere landschappelijke of 
stcdcbouwkundige hoogwaardige aspecten of 
elementen. Visueel en/of ruimtelijk gescheiden van 
relatief laagwaardige actitviteitcn. 

Nabij of direct ontsloten door hoofdwegenstelsel 
(provinciaal of stedelijk) Nabijheid autosnelweg is 
wenselijk 'rreiii- of busverbinding op of nabij terrein is 
wenselijk 

Relatief kleine kavels Enkele grotere kavels tussen 0,5 
en I ha is wenselijk, atliankclijk van totale omvang 
terrein. Circa 35 % kavels < 2.000 m2. 
Indicatie minimum omvang terrein 15-20 ha nello 

uilgecfbaar 60 % 
Inrichting openbare ruimte representatief 
Goed verzorgd functioneel groen onttrekt parkeren aan 
zicht. Hoogwaardige uitstraling, landscapiiig 
Zicht- en cntreclocalies kwalitatief differentiërend van 
overige locaties op terrein 
Bebouwing onder arehiiccluur (terrein- en/of 
kavclniveau) 

Ma.ximaal beboiiwingspereentage 50 % 
Maviiiialc bcbouwingslioogte 10-20 meter 
Parkeren op eigen terrein (uil het ^icht) 
Inncliling kavels funclionee! 
Kanlooraciitige-. pa\ iljoenaclitige bebouwing (35-75% 
kantooracliviieiten) 
Geen buitenopslag 



Bijlage 3: Gegevens interview dhr. v. Boxtel, IKT: 

Mening IKT over regionaal bedrijventerrein: 

De IKT kijkt zeer positief tegen de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein aan, om de 
volgende reden' 
Binnen Twente is er sprake van een regionaal belang in de ontwikkeling van o.a. woningen, 
bedrijventerreinen en infrastructuur. Om deze belangen te behartigen is een overstijgend bestuur 
nodig, aangezien de verschillende gemeenten dikwijls onderling concurreren, Dii kan een regionaal 
bestuur zijn Wanneer een bedrijventerrein in een regionaal samenwerkingsverband wordt ontwikkeld, 
ontstaat er dus een regionaal bestuur op het gebied van bedrijventerreinen (een bedrijventerrein) 

Mogelijke locaties: 

De IKT heeft de volgende basisgedachte I a.v. het regionaal terrein; 
I. wanneer er genoeg ruimte is, loopt hcl terrein vanzelf vol; 
2 het RBT moet worden aangelegd binnen de 'corridor', in de nabijheid van water, spoor en de 

snelweg 

Een terminal op de locatie is uiteraard wenselijk. Er dient echter rekening te worden gehouden met 
ruimte voor ccn rangeerterrein van 2/2,5 km. Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. 

Een goed mogelijke locatie is Almelo Noord, nabij Aadorp. 

De volgende voordelen zijn hiervoor (e noemen: 
aaiisluiling op het BPT; 
goede infrastructuur, A36 + toekomstige aansluiting, doet niet onder voor locatie langs A l, 
centrale ligging t o v , wonen, tussen Almelo, Wierden en Vriczcnvccn; 
verbinding (bestaand) via water, spoor en weg; 

(nadeel is echter de ligging van Aadorp en de loekonistige uitbreiding hiervan) 

Ook Bomerbroek is ccn goede locatie, de volgende nadelen zijn hiervoor echter te noemen 

De ligging nabij de ecologische verbindingszone; 
Dit zal zorgcii voor langere procedures zodat de ontwikkeling van het RBT op korte termijn met 
mogelijk is, 

Verder is Bomc Noord ook een goede locatie, zeker met het oog op hcl plannen van ccn terminal; 

Definitie v:ni bedrijven op regionaal bedrijventerrein: 

Een goede dcrinilic \;iii een "regionaal bcdrijl" is niet mogelijk. 
Wal wc! kan is selecteren op grotere niiintcvragers 
Absoluut met selecteren op soorten bedrijven. Ic moeilijk toetsbaar, vnje vestiging 
Evenliieel kan worden gestuurd niet liet grondprijsbeleid, bijvoorbeeld l\piselic zichtlocalics 
duurder maken, zodat hier niet Ic grote bedrijven komen 



T.a.v. het oppervlak: 

Men moet mikken op ccn terrein waarover iedereen zich kan vinden. Qua oppervlak moet ccn 
basisrisico schatting van 5-8 jaar worden gehanteerd. Hinncn deze termijn moei het terrein kunnen 
worden uitgegeven De locatie moet echter wel dusdanig worden gekozen dat blj voorspoedige uitgifte 
verdubbeling (van het oppervlak) mogelijk is, 

Kiscn aan bereikbaarlicid: 

bereikbaarheid over spoor, weg en met name water; (spoor en weg zijn later aan te leggen, water 
minder makkelijk) 
bereikbaarheid via OV: bus en trein; 

Eisen aan de inrichlinf;: 

een herkenbaar centraal centrum, in combinatie met een bedrijfsverzamelgebouw, 
een regelrechte aftak van hel hoofdelektriciteitsnctwerk Dit heeft als voordeel dat bedrijven niet 
afhankelijk zijn van de locale nutsbedrijven lir kan alternatief worden mgckoclit (mei elektriciteit 
is dit al mogelijk, met gas onbekend). Hierdoor kunnen energiekosten bespaard worden Dit zal 
zeker voor bedrijven waarvan energiekosten een grote factor in de totale productiekosten zijn van 
belang zijn, hierdoor wordt hel regionaal bedrijventerrein bekend als goedkope locatie, met alle 
voordelen van dien (positief onderscheid l o v, andere locaties). 
Duurzame inrichlmg is wenselijk wanneer dit betaalbaar blijft De grens ligt ongeveer op een 
hoger investeringsbedrag door duurzame inrichtingsaspecten van IO %, aHiankelijk van de 
regelgeving m.b t. renic/subsidie en de tcnigvcrdicnlijd 
Een voordeel van een duurzame inrichting kan zijn dat het regionaal bedrijventerrein beter 
inpasbaar wordt, en er een compensatie plaats vindt 



Bijlage 4: Score en argunienlatie verschillende locaties per eis 

A. Almelo Noord 

Pro};raninia van ciücn Mai. 
score 

Score Argumentatie 

1. De lociiliedicni cciincilo oppervlak van lOOhcciarc 
Ie hcbbeii. mei een bruto oppers lak van 140 tieclarc 

3 3 Voldoende ruimte (na geplande 
gemeentegrenscorrectic met Vriczenveen) 

2 De locatie mag nici reeds voor ccn andere Tunclie zijn 
jicrcscrvccrd 

3 2 Deels gereserveerd voor locaal 
bcdnivcntcrrcin (uitbreiding BPT) 

3 De localie moet liggen binnen de 'corridor' lussen 
Almelo en lïnschede. 

3 3 Ligging binnen corridor 

4. Biimen de corridor moei de locatie een centrale 
lifiginR hebben. 

1 0 Ligging vnj noordelijk l.o.v. andere 
gemeenten. 

5 De localie dient niet op een grondwaler-
bcschcrininj;sj;cbied. luiiuiirgebied etc. te liRKcn. 

3 3 Landelijk gebied 1 in streekplan: 
basiskwalitcit' 

6. De localie moei op ruime afstand van woningen en 
andere milieuRevoelige functies liggen. 

2 1 Ligging nabij Aadorp 

7 De locatie moei gescliikl zijn voor verdere 
nitbrcidingen en ontwikkelingsinogelijldicden in de 
Itickomsl. 

2 1 Nieuwe grenscorrectie hiervoor 
noodzakelijk 

S De locatie moet aansluilen op bestaande 
bcdrijvcnlcrrcmen en stedelijk gebied 

2 2 Aansluiting op hel BPT 

9 De localie moet direct worden ontsloten door een 
autoweg of indnccl op een dairo]) aansluitend 
hoofdwcgenstelscl 

2 2 Aansluiting stedelijke hoofd verbinding 

10 Max. 500 meier tot stcdcli|ke hoofd verbinding. 2 2 Zie boven 
11. Max. 1000 meter tot snelweg. 2 0 Meer dan 2-3 km van snelweg 
12. Spoorverbinding aanwezig 2 2 Goederen verbinding van BPT 
13 Waienerbindingaanwezig 2 2 OvcriJssclskan;uil/Tw cniekanaal 
14 Luchtvcrbindmg aanwezig 2 0 Niet aanwe/.ig 
\^ Nabij toekomstige terminal. 2 0 Nici aanwezig 
16. Nabil (toekomslig) NS-statioii. 1 0 Geen relevanlc spoorlijn aanwezig 
17. Maximaal 1500 meter lot woningen. 1 1 Nabi) wooiivvi|ken Almelo 
18. Nabi| scliolings- ondenvijsmsiitutcn. 1 0 Geen hoogwaardige instituten aanwezig 
I'J Nabij logistieke dienstverlening en overige 
keiuiiscentra 

1 1 Nabijheid bedrijvenpark Twcnlc 

20 Nabij hoogwaardige recreatievoorzieningen 1 0 Geen hoogwaardige voorzieningen m 
iLibi|heid 

Tulaalscore 38 25 



B: Almelo Zuid 

Programma van eisen M a x . ••••• 

score 
Score Argumentatie 

1. De locatie diciH ccn ncKo oppervlak van lOOhcclarc 
te hebben, met ccn brulo oppervlak van 140 hectare. 

1 3 Voldoende ruimte 

2, Dc locatie mag niet reeds voor een andere Tunclic zijn 
gereserveerd 

3 3 Niet gereserveerd 

3. Dc locatie moei liggen binnen de 'corridor' tussen 
Almelo en Enselicdc. 

3 3 Ligging binnen corridor 

4 Hinnen de corridor moei de locatie ccn centrale 
ligfiing hebben. 

1 1 Centrale ligging lussen Almelo en 
Hcngelo/l'jisclicdc 

5, De locatie dient niet op een grondwaler-
bcscherniingsgebied, naluur^cbicd etc. te liggen 

3 3 Landelijk gebied ! m streekplan 
'basiskwaliteil' 

6 Dc locatie moet op ruime afstand van woningen en 
andere milieiigcvoelige funclies liggen. 

2 1 Ligging nabij Uonierbroek 

7. Dc locatie moet geschikt zijn voor verdere 
uitbreidingen en ontwikkelingsmogelijkheden in dc 
toekomst 

2 2 Voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
tussen Al, A35 en kaïuuil 

8 De locatie moet aansluiten op bestaande 
Ix'drijvcnlctreinen en stedcli|k gebied. 

2 2 Aansluiting op het Ie onwikkcicn 
Tiveiitepoort zuid 

9 De localic moet direct worden ontsloten door ccn 
autoweg of indirect op ccn diutrop luuishutciid 
lioofdw cgcnsiclscl 

2 2 Aansluiting op A35/Bornerbrockse str 

10 Max 500 meter tol stedelijke hoofdverbinding 2 2 Bomcrbroeksc straat 
11 Max. 1000 meter tot snelweg. 2 2 A35 
12 Spoorverbindingaanwc/ig 2 0 Geen m nabijheid 
13 WaterA'etbmding aanwezig 2 2 Twentekanaal 
14 Luchivcrbinding aanwezig 2 0 Geen aanwezig 
15. Nabil loekomsiige terminal 2 0 Geen aanwc/ig 
16 Nabil (toekomstig) NS-station l 0 Geen spoorverbinding 
17. Maximaal 1500 ineicr lol woningen l ! Windmolcnbrock/Wierden Zuid 
18. Nabij scho!ings-ondenvi|sinstilulen. 1 0 Geen relevante msliiuien aanwezig 
19 Nabij logistieke dienslverlcnmg en overige 
kcmiiscenlra 

1 0 Onbekend 

20. Nabij hoogwaardige reercalievoor/ieningen. 1 1 Grasbroek/N 1 jrccsbos 
Totaalscore 3N 2« 



C: Borne Noord 

Prograaima van óietr^"'^''^^W M a i . 
score 

Score Argumentatie ' '~ 

1 De localie dicnl ccn ncUo oppcrvbk van 100 licclarc 
Ic licbbcn, mcl ccn bnilo oppervlak van 140 licclarc. 

3 3 Voldoende ruimte 

2 De localic mag niet reeds voor ccn andere functie zijn 
j^crcscrvecrd 

3 3 Niet gereserveerd 

^ De localic moei liggen binnen de 'corridor' lussen 
Mniclocn linscbcdc. 

3 3 Ligging binnen corridor 

4. Bnincii de corridor moet de localie ccn centrale 
liggui); hebben. 

1 1 Centrale in midden van corridor 

5 De localic dient iiic! op een grondwalcr-
bcsclicrniingsgcbicd, naiuurpcbicd eic. Ic ligscn 

3 2 Landelijk gebied U in sircekpJan: 'lioger 
dan basiskwalilen' 

6. De localic mooi op ruime afstand van woningen en 
andere niilieugcvoelige functies liRReii 

2 2 Ruime afstand van woningen 

7 De localic moet geschikt zijn voor verdere 
uitbreidingen en onlwikkclingsniogclijkbeden in de 
lockonisl. 

2 2 Voldoende niimic 

8. De localic moei aansluiten op bestaande 
bedrijvcntcrTCineii en stedelijk gebied 

2 2 Aansluiting bedrijventerrein Bomc 

9, De localic moei direct worden omsloten door ccn 
autoweg of indirect op ccn daarop aansluiicnd 
hüofdwcgcnstelsel. 

2 2 Aansluiling op A l 

H). Max, 500 nieter tot sicdeliike hoofdverbinding. 2 0 Afstand lot Bomseslr. > 500 m 
11. Max. 1000 meier lol snelweg. 2 2 A l 
12 Spoorverbinding aanwc/.ig. 2 2 Verbinding RandsUd-Enschede 
n . Waier\'erbindinfi aanwezig. 2 0 Geen verbinding aanwezig 
14 Luchlverbindiiig aanwezig. 2 0 Geen verbinding aanwezig 
15. Nabil loekonistige terminal. 2 0 Niet a:mwczig 
16 Nabij (loekomstig) NS-siaiion I 1 Mogelijke voorsiadluilic 
17 Maximaal 1500 inclcriol woningen 1 1 Boni e 
18 Nabil scholings-ondenvijsinsliluten 1 0 Geen relevante instituten aanwe/.ig 
l'J. Nabij logislickc dienstverlening en overige 
kcnnisceiilra. 

1 0 Onbekend 

20 Nabi| hiKjgwaardige rccrealicvoor/iennif^cn. 1 1 Twickelse bos 
1'<i(aal*icore 38 27 



D: Hengelo-Oldenzaal 

Programma vSri'cïscn Mai£' 
score 

Score Arguniehfatle 

1. De localie dicnl een ncllo oppervlak van 100 hcciarc 
IC hebben, met een brulo oppcnlak van 140 hcciarc 

3 3 Voldoende ruimie 

2 De localie mag niet reeds voor een andere funclic zijn 
gereserveerd 

3 3 NicI gereserveerd 

3. De localic moei liggen binnen de 'corridor' tussen 
Almelo en liiischede. 

3 2 Ligging op rand van corridor 

4 Binnen de corridor moet de localic een cenlralc 
ligging hebben 

l 0 Ligging icvccl aan Oostzijde 

5. De localie dient niet op een grondwater-
bcschcniungsRcbicd. natuurgebied eic. ie liggen. 

3 1 Landelijk gebied 11 in streekplan: 'liogcr 
dan basiskwaliteil' 

6. De locatie iiiocl op mime afstand van woningen en 
andere niilieugcvocligc functies liggen. 

2 1 Nabijheid waienvingcbied en 
bcschcrniiugsgebied/ Ligging vrij dicht bij 
hulsbcek 

7. Dc locatie moei geschikt zijn voor verdere 
uitbreidingen en ontwikkelingsmogelijkheden in dc 
lockomsl 

2 1 Weinig ruimte 

8. Dc locatie moet aansluiten op bestaande 
bedrilvcnlcrreincn en sicdelijk gebied. 

2 0 Geen aanshiiliiig 

9. Dc locatie moei direct worden omsloten door ccn 
autoweg of indirect op een da;irop aansluitend 
boordwcgenstelscl. 

2 2 Aansluiting op Al 

iU Max 500 meter lol stedelijke hoofdverbinding. 2 I Hengelose straat 
11. Max 10(10 meter tot snelweg 2 2 Al 
12. Spoorv'crbindingaanwef^ig. 2 2 Verbinding Hengclo-OIdcnzaal 
13. Watcr\'erbindiiig aanwc/ig 2 0 Geen verbinding aanwc/.ig 
14. Luclitvertilnding aanwe/ig 2 2 Nabij Twente airport 
15 Nabij lockoinsiigc lerminal 2 0 niei aanwezig 
ld. Nabij (lockonislig) NS-station. 1 1 Mogelijk nieuw siaiion/Hcngelo Oost 
17. Maxuiual 1500 meier lol woningen. 1 1 Hassclcr Es 
18. Nabi) scholiiigs-ondenvijsinstiluten 1 0 Geen relevante instituten aanwezig 
19. Nabij logistieke dienslvcrlcning en overige 
kcnniscciilra 

1 0 Onbekend 

20 Nabil hoogwaardige rccrcalicvoor/.ieningcn 1 1 Hulsbeek 
Totaalscore J8 23 



E.- Hengelo-Enschede 

Programma van eisen" Max, 
score 

Score Argumcntalie 

1 De localic dicm ccn ncUo oppcnlak van 100 hectare 
ic licbbcn, inci CCEI brulo oppervlak van 140 licciarc. 

3 2 Nauwelijks genoeg ruinnc 

2. De localic mag niel reeds voor ccn andere fiincüc zijn 
Rcrcscn'ccrd 

3 0 Plaatsing terminal, uitbreiding locale 
bedrij venlcrreinen 

;i. De localic moei liggen binnen de 'corridor' lussen 
Almelo en Enschede. 

3 3 Ligging binnen corridor 

4 Binnen de corridor moei de locaiie een centrale 
ligging hebben 

1 1 Centrale ligging lussen Hengelo en 
Enschede 

5, De localie dient nici op ccn grondwater
beschermingsgebied, lumjurgebied eic. te liggen. 

3 1 Ecologische verbindingszone/ 
aanwezigheid landliiii/cn (landelijk gebied 
11/bos) 

6. De locatie moet op ruime arsland van woningen en 
andere nulieiigevoeligc funclics liggen. 

2 I Ecologische verbindingszone 

7. De localie moet gcscliikt zijn voor verdere 
uilbrcidingcn en onlwikkeüngsmogclijkhcdcn in de 
lockomsl 

2 0 Te weinig ruimte 

S, De locatie nioet aansluiten op beslaande 
bedrijvenlcrreinen en stedelijk gebied. 

2 2 Aansluiting op B&S park, 
bedrijventerreinen Hengelo 

y De locatie moet direct worden ontsloten door een 
autoweg of indirect op een daarop aansluitend 
hoofd wcgenslclsci. 

2 2 Aansluiting op cnsclicdese slrait en A35 

10. Max, 500 meter lol sicdclijkc hoofdverbinding 2 2 Nabi|hcid Eiischedesc straat 
11. Max. IO(H) meter lot snelweg 2 2 Nabijheid A35 
12 Spoorverbinding aanwezig. 2 2 Spoorverbinding Randstad-En schede 
n . Waterverbinding aanwezig. 2 2 Twcniekanaiil 
14 Luchlverbiiiding aanwezig 2 1 Twente Air[x>n op relatief kleine afstand 
15, Nabij (lockomstigc) terminal. 2 2 Geplande terminal bi| Hengelo 
16, Nabij (toekomstig) NS-slalion 1 1 Slation Dricncrlo 
17, Ma.vinual 1^00 meier lol woningen. 1 0 Geen woningen binnen I500ni 
IX Nabi| scholings- ondenvijsinsiiiiiien 1 1 Universilcil Twente 
|y. Nabij logistieke dicnsivcricning en overige 
kcnnisccnlia. 

1 ü Onbekend 

20 Nabi| hoogwaardige ree real ie voorzieningen. 1 1 Arkcsiadion/de Waarbcck 
Totaalscore 38 26 



F: Almelo Zuidoost 

Programma van eisen 
score 

Score Argunientatié 

1 De locatie dient een uetto oppcr\'l;ik van 100 hectare 
IC licbben. luel een bnilo oppervlak van 140 hectare. 

3 Voldoende ruinilc 

2. De locatie mag niet reeds voor een andere functie zijn 
sercscrv'eerd 

3 Eigendom graaf 

3. De locatie moei liggen binnen de 'corridor' tussen 
Almelo en Enschede. 

3 Ligging binnen corridor 

4 Hinncn de corridor moet de locatie een centrale 
lifïging hebben. 

1 Centrale ligging lussen Almelo en 
Hengelo/Enschede 

5. De locaiie dient niet op een groudwaler-
lieschermingsgebied, natuurgebied cic. ic liKRcn. 

3 Ecologische vcrbindingszxine 

(i. De locatie moet op ruime afstand van woningen en 
andere milicugcvoclige functies ligEca 

2 0 Nabijheid Zcndcrcn en waardevol 
landschap 

7. I)c localic moei geschikt zijn voor verdere 
uitbreidingen en oniwikkclingsiiiogclijkhcdcn in de 
toekomst. 

2 2 Voldoende rui nuc 

8. De localic moet aansluiten op beslaande 
bcdri)ve[iterreiiien en stedelijk gebied 

2 2 Aansluiting op bedrijventerrein 
'Bornscstraal' 

9 De locatie moet direct worden ontsloten door een 
autoweg of indirect op een daarop aansluitend 
hoofdwcgcnslelscl. 

2 2 Bomsestraai 

10 Max. 500 meter lot stedelijke lioofdverbinding. 2 2 Bomscsliaal 
11 Max 1000 nieter tot snelweg 2 0 Verder dan 1000 meter van A1 
12 Spoorverbinding aanwezig 2 2 Verbinding Randstad-En schede 
13 W3ier\'crbinding aanwezig. 2 0 Geen verbinding aanwezig 
14 LuclilvcrbindinR aanwezig. 2 0 Geen verbinding aanwezig 
15. Nabij toekomstige terminal. 2 0 Niet aanwezig 
16 Nabij (toekomstig) NS-siation. 1 1 Mogelijk te ontwikkelen station 
17 Maxincial 1500 meier lot woningen. 1 0 Verder dan 15Ü0 m \'an woningen 
18. Nabil scholings-oiiderwi|sinsutiiten 1 0 Geen relevante instituten aanwezig 
19. Nabij logistieke dienstverlening en overige 
kenniscentra. 

1 0 Onbekend 

20 Nabil hoogwaardige recrcalievoor/ieningen 1 0 Niet aanwezig 
Totaalscore 38 20 



G: Wierden Zuid 

Programma van eisen Max. 
score 

Score Argumentatie 

1 De localie dienl een ncllo oppervlak van 100 lieclare 
te hebben, inci een bnilo oppervlak van 140 hectare 

3 3 Voldoende ruimte 

2. De locatie mag niel reeds voor een andere functie /,ijn 
flcrcscrvccrd 

3 0 Gereserveerd voor woningbouw 

3 De localie moei liggen binnen de 'corridor" tussen 
Almelo en Enschede. 

3 3 Ligging binnen corridor 

4 iJinnen de corridor moei de locatie ccn centrale 
lij;j;ing hebben. 

l 0 Ligging te noordelijk l.o.v, 
Hcngclo/Knschedc 

5 De localie dient niel op een grondwalcr-
bcschcrminj;s!;cbied, lUtuurgebied eic ic liggen. 

3 3 Geen waardc\'ol gebied 

6. Üc localic moet op ruime afsiand van woningen en 
andere niilieugcvoclige funciies liggen. 

2 2 Ruime afstand van natuur en kern Wierden 

7. De locatie moet gcschikl 7jjn voor verdere 
uitbreidingen en ontwikkelingsmogelijkheden in de 
toekomst 

2 2 Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 

8. De localic niocl aanshiitcn op beslaande 
bedrijvcnlcrrciucn en siedclijk gebied 

2 1 Mogelijke aansluiting op westelijke 
builenliavcn en wcndelgoor 

9 De localic moet direct worden ontsloten door een 
aiiloweg of indirect op een daarop aansluitend 
hoofd wegciisiclscl. 

2 2 Ontsluiting door lockonislige A35 en 
rondweg 

10, Max. 500 meier lol siedclijke hoofd verbinding 2 2 Rondweg 
11 Max. 1000 meter lol snelweg. 2 1 Toekomstige A35 
13. Spoorverbindingaanwe/ig. 2 0 Niet aanwe/ig 
n . Waterverbinding aanwe/ig. 2 2 Twentekanaal 
14 Luchtvcrbinding aanwe/ig. 2 0 Niet aanwe/ig 
15 Nabil toekomstige terminal. 2 0 Niet a;mwc/ig 
16. Nabij (toekomstig) NS-station. 1 0 Niet aanwe/ig 
17. Maximaal 1500 meter lot woningen. 1 1 Wierden /Windinolcnbroek 
18 Nabij scholings- ondenvijsinstitulen 1 0 Geen rclevaiilc instiliilcii aanwezig 
1 "•) Nabij logistieke dienstverlening en overige 
kennisccnlra 

l 0 Onbekend 

20. Nabij luwgwaardige rccrcatievoor/,icningen. 1 0 Niet aanwe/ig 
Totualscorc 38 22 



Almelo Zuid: 

P^'^^^^rfe-'-; : - • . V ^ ^ ^ ^ i ^ 

'C '••• 

é-^fy¥:-0^0r 

\ 

- - 1 T.TT-


	1063-50locatieonderzoek_001
	1063-50locatieonderzoek_002



