


Eigenaren bijeenkomst

• Eigenaren aan het stuur

• Taken Park management  / eigenaren loge

• Oprichting “Eigenaren loge LMM “

• Agenda “Eigenaren loge”

• Toelichting Marktmeesterschap door Drs. Jeroen Krijgsman (BOM)

• Bespreking impact markmeesterschap

• (netwerk) Borrel 



(174) Eigenaren aan het stuur

• Huidige eigenaren percelen zijn niet georganiseerd!
• Blokkeert groei bedrijven

• Hoge transactiekosten

• Trage besluitvorming

• Verloedering

• Waardevermindering

• Eigenaren op LMM in eigen belangenvereniging, waarom?
• Lager neerwaarts risico

• Rendementskansen

• Pensioenkansen

• Multifunctionele locaties



Waar willen we naar toe?

Stichting 
Park Management 
BOZ    KVO

Bedrijfs Investering 
Zone

• Draagvlak stakeholders

• Bestendigen van 
structuren

• Stap naar collectiviteit

Plus

BIZ diensten o.b.v. 
profijtbeginsel:

• Energie / Milieu / 
inkoop / Water

Publiek Privaat Samen



Taken park 
management

- Balans vinden 6 thema’s

- Financiering inrichten

- Organiseren/faciliteren

- Grids inrichten & beheren

- Communicatie

- Positioneren



Eigenaren Loge
• Belangen eigenaren behartigen

• Agenda opstellen voor PPS-overleg 

• Omgevingsvisie beïnvloeden

• Externe transactiekosten gebruikers verlagen

• Wie gaan er in zitten?

• Iedere 6 maanden overleg met achterban

• Iedere 2 maanden overleg met PPS

• Iedere maand met elkaar 

• Je gaat hulp krijgen



Introductie marktmeester model voor bedrijventerreinen
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• Versnipperde eigendom:

– Gevolg van gebruikelijk uitgiftebeleid grond

– Geen verdere voorwaarden m.b.t. (beeld)kwaliteit en gebruik

– Eigen invulling van kwaliteit en onderhoudsniveau per perceel

• Geen garantie op kwaliteitsbehoud na uitgifte grond en nieuwbouw

• Te weinig aandacht voor openbaar gebied

• Bedrijven veranderen snel, vastgoed is niet zo flexibel

• Negatieve spiraal van steeds laagwaardiger gebruik vastgoed

• Geen professionele markt, weinig betrokkenheid beleggers

• Blijvende noodzaak te herstructureren

Achtergond/probleem



• Een professionele markt voor bedrijfsvastgoed

• Waardebehoud en –creatie
– Kwaliteitsbehoud op lange termijn, verbeteren uitstraling

– Behouden van- en meegroeien met ondernemingen

– Flexibel voorzien in huisvestingsbehoefte van 
ondernemingen, (ver)bouwen/ontwikkelen naar behoefte, 
zorgvuldig ruimtegebruik

• Parkmanagement, outsourcing van (gemeentelijke) 
diensten en exploitatie van gedeelde faciliteiten

Toe werken naar….



Introductie van de marktmeester

• Vastgoed zoveel mogelijk in 1 hand

• Behouden van gevestigde ondernemers

• Optimale huisvesting voor iedere onderneming

• Deelnemen door vastgoed in te brengen en vervolgens terug te huren

Met voor de ondernemingen de volgende voordelen

• Gezamenlijk waarde creëren

• Spreiden van risico’s over meerdere objecten

• Opbouwen van investeringskapitaal

• Vastgoed op maat, optimale benutting

• Professioneel onderhoud

• Schaalgrootte zorgt voor kostenreductie



Bedreigingen

• Weinig bereidheid bij ondernemers om mee te doen vanwege 
vermindering van controle over eigen vastgoed

• Weinig interesse beleggers voor bedrijfsvastgoed

• Betrouwbaar publiek kader op regionaal niveau noodzakelijk

• Lange adem noodzakelijk

• Aanvangsverliezen



Aanpak van de pilot te Breda (2013)

• Optimaliseren marktmeestermodel

• Fiscaal/juridische en bedrijfseconomische kaders

• Financieel model

• Kansen en risico’s per onderneming in kaart brengen

• Vullen financieel model

• Beoordelen haalbaarheid

• Conclusies en vervolg



Fiscaal/juridische optimalisatie (behoeft update…)



Financiële doorrekening



• Marktmeestermodel biedt geen oplossing voor de korte 
termijn

• Bedrijven zitten vaak in niet optimaal passend vastgoed, en 
zijn geïnteresseerd in optimalisatie van ruimtegebruik

• Eigenaren hebben te weinig zicht op risico’s die samenhangen 
met eigendom van vastgoed

• Waarde creatie is de belangrijkste drijfveer om te participeren

• Onderling vertrouwen en openheid van zaken is essentieel 
maar ook een obstakel

• Overheidsrol is belangrijk bij opstarten

Conclusies pilot



Zijn er

vragen?



Voor uw agenda:

• Enquête en footprint

• 10 oktober ‘LMM Dendert door……’
• Presentatie van Collectieve footprint LMM
• Presentatie van projectplan LMM integraal
• Interne markt promotie
• Derde subsidieronde

• Besluitvorming College / Eigenaren Loge / LMM

• Individuele trajecten

• Werkgroep Water en hitte 

• Andere Thema’s

Volg de nieuwsbrieven




