Oude (familie-) bedrijven bakens in
het sociaal-econiomische landschap
‘Gemiste kans ruimtelijk beleid’
In 2005 kende Nederland 362
bedrijven die zijn opgericht
voor 1851. Het zijn bakens
in het economische landschap. Voor het overgrote
deel zijn de oude bedrijven
familiebedrijven die sterk geworteld zijn in de plaatselijke
economie. Ze zijn vaak al vele
decennia lang gevestigd op
hun huidige locatie en hebben standvastige afnemersen toeleveringsrelaties.
Deze verankering geeft een
een grotere sociaal-economische betrokkenenheid met
hun directe omgeving.
Het ruimtelijk beleid van de
Nederlandse overheid heeft
echter onvoldoende oog
voor deze mechanismen en
dirigeert bedrijven in hindergevoelige gebieden naar een
bedrijventerrein.
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Introductie
Het aantal oude bedrijven in Nederland
wordt kleiner, omdat bedrijven steeds
minder op traditionele wijze worden
voortgezet door één familie. Oude familiebedrijven zijn echter wel van belang,
door de aanzienlijke rol die zij spelen in
de lokale sociaal-economische ruimte.
Wanneer bedrijven ouder worden vormen
ze vaste routines, die moeilijk zijn te veranderen wanneer ze lange tijd succesvol
geweest zijn voor het bedrijf. Deze inertie
wordt versterkt door vaste kosten, bestaande netwerkrelaties, investeringen
in locatie en goederen (Brouwer, 2005).
Bedrijven hebben geïnvesteerd in een
visuele betrouwbaarheid – locatie en bedrijfspand – veranderingen daarin kunnen
de legitimiteit van een bedrijf ondermijnen (Delacroix en Swaminathan, 1991).
Met het verstrijken van de tijd raken bedrijven ingebed in hun lokale omgeving.
De verwevenheid met de lokale omge-

ving is daarom bij oudere bedrijven
sterker dan bij jongere bedrijven. Hoe
langer bedrijven op een bepaalde plek
zitten, hoe sterker de sociaal-economische relaties van een bedrijf tot een
ruimtelijke verankering leiden met die
locatie en de omgeving van het bedrijf.
Uitplaatsing van oudere bedrijven op
van overheidswege ongepaste locaties
(zie ﬁguur 1) kan, als deze mechanismen
onvoldoende worden gewaardeerd, tot
vermindering van bedrijfsactiviteiten en
-prestatie leiden, alsmede een negatieve
invloed hebben op de vitaliteit van het
gebied. Daardoor heeft de omgeving waar
het bedrijf is gevestigd mede invloed
op het ouder worden of overleven van
bedrijven. Het kost tijd om deze banden
met leveranciers en klanten op te bouwen
en het doorbreken ervan kan desastreus
zijn.
Vanuit theoretisch perspectief geeft het
begrip ‘verankering’ (Granovetter, 1985)

Figuur 1: Bedrijfsvestiging in hindergevoelige gebieden Illustratie: Willem de Stigter

dit afwijkend vestigingsgedrag goed weer.
Granovetter benadrukt dat economische
relaties altijd een uiting zijn van sociale
relaties, hetgeen impliceert dat bedrijven
niet altijd de meest winstgevende vestigingslocatie kiezen. Oudere familiebedrijven zijn meer verankerd op hun locatie
en dit is van belang voor hun prestaties
(Brouwer, 2005). Deze verankering heeft
speciﬁeke implicaties voor de verplaatsingsdynamiek en ruimtewensen van
bedrijven. De oudjes zitten naar verhouding vaak op geïsoleerde locaties, in plaats
van op collectieve bedrijventerreinen.
In verband met de ouderdom van het
bedrijf zijn zulke locaties ook nog vaak
in of bij de stadscentra gelegen, wat planologische problemen kan veroorzaken.
Uitplaatsing van dergelijke bedrijvigheid
is een actueel beleidsthema, bijvoorbeeld
in de Nota Ruimte (VROM, 2004). De
overheid lijkt echter over het algemeen
nieuwe bedrijventerreinen te creëren om
aan de vraag naar nieuwe en geschikte
bedrijfslocaties te voldoen, zodat de negatieve uitwerking (zoals geluidshinder)
van een bedrijf op andere ruimtelijke
bestemmingen geminimaliseerd kan
worden (VROM, 2004; EZ, 2004).
Oude en ingebedde bedrijven, eerder
gevestigd in hindergevoelige gebieden,
zoals een woonwijk, een dorpskern of in
het buitengebied, staan daardoor eerder
onder druk. Oude, in hun omgeving verankerde bedrijven die willen uitbreiden,
krijgen daar in dit beleid geen ruimte
voor; bedrijfsverplaatsing is dan de enige
optie. Echter, verplaatsing geeft vaak
bedrijfsdiscontinuïteit (Gijzen en Brouwer,
2006). Oude bedrijven verplaatsen volgens Brouwer (2005) gemiddeld minder
dan de gewone bedrijvenpopulatie. De
lage verplaatsingscijfers van oude bedrijven kunnen in eerste instantie verklaard
worden door de oprichtingsdatum. Uit
onderzoek (Pellenbarg en Van Steen,
2003) blijkt dat de meeste bedrijven
ver-huizen in hun eerste 20 levensjaren.
Toen deze oude bedrijven jong waren in
de 18e en 19e eeuw, was de ‘action-space’
van mensen en bedrijven kleiner en daardoor de gehele mobiliteit minder. Dit
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kan de lagere mobiliteit van deze bedrijven over hun gehele bestaansperiode
verklaren. Er blijken duidelijke verschillen
in locatie tussen oude en jongere bedrijven. Een interessant resultaat in verband
met het huidige overheidsbeleid is het
soort locatie waar oudere bedrijven zijn
gevestigd: dit zijn vaker binnenstedelijke
locaties, waar de (perceptie van) overlast
hoger kan zijn (Gijzen en Brouwer, 2006).
De invalshoek van het Nederlandse locatiebeleid is namelijk eenduidig negatief
en doet onvoldoende recht aan de vaak
sterke sociaal-economische functie voor
én de binding van (familie-) bedrijven
met hun directe omgeving. De thema’s
‘bedrijf en omgeving’ en ‘bedrijf en regio’
worden speciﬁek genoemd in de ruimtelijk-economische nota ‘Pieken in de
Delta’ (VROM, 2004), maar gaan volledig
voorbij aan de verankering van bedrijven
in hun omgeving. Kansen voor de versterking van de regionaal-economische
ontwikkeling en dynamiek van een regio
worden dus gemist!
Bij familiebedrijven spelen niet alleen de
sociale en economische relaties van een
bedrijf een rol, maar vooral factoren als
de afkomst van de leidinggevende en de
tevredenheid over de huidige woon-,
werk- en leefomgeving. Sterk ingebedde
(familie-) bedrijven beschouwen een verplaatsing echter synoniem aan discontinuïteit en sociale ontwrichting.
Zodoende resulteert een spanningsveld
tussen een ruimtebehoefte op de bestaande locatie en het door het beleid geopteerde ruimteaanbod. Het ontbreken
van een differentiatie in het ruimtelijke
beleid staat daarmee op gespannen voet

met de band die oude (familie-) bedrijven
met hun omgeving hebben en die wezenlijk van belang is voor zowel het bedrijf
als regio (Gijzen en Brouwer, 2006).
Verankering heeft daarmee een positief
effect op de overlevingskansen van een
bedrijf, op de lokale economie en op het
sociale weefsel van een regio.
Oude familiebedrijven en binding
Het is belangrijk te onderstrepen dat erg
oude bedrijven veel langer bestaan dan
de actieve deelname van één of meerdere
ondernemers. Hiermee worden de
bedrijfseigen karakteristieken meer van
belang dan de eigenschappen van de
(eigenaar) ondernemer. Echter, familieband blijkt wel van groot belang te zijn.
Familiebedrijven waren vroeger meer
regel dan uitzondering; negentig procent
van de oude bedrijven (opgericht voor
1851) die we nu nog kennen, is gebouwd
op familierelaties. Kinderen die nu het
bedrijf van hun ouders in handen krijgen,
hebben eerder de neiging dat te verkopen.
Juist oude familiebedrijven blijken een
zeer sterke binding hebben met de vestigingsplaats. Redenen die oude familiebedrijven geven om niet te verplaatsen
zijn voornamelijk de inbedding met de
omgeving en de sterke zakelijke én privérelaties binnen de regio. Ook Romo en
Schwartz (1995) voeren persoonlijke en
zakelijke relaties aan, ondanks kostenvoordelen in andere regio’s, als reden
voor een ondernemer om het bedrijf
niet uit de regio te verplaatsen. Deze
oude familiebedrijven geven aan dat de
relatie met afnemers van belang is, maar
ook de relatie met de werknemers. Vaak
hebben deze familiebedrijven generaties
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van werknemers in dienst. Resulterend
in een sterke verwevenheid met de
lokale/regionale economie die leidt tot
inert ruimtelijk gedrag. De inbedding in
de omgeving impliceert een natuurlijke
weerstand tot bedrijfsverplaatsing, om
zodoende de aangegane en gegroeide
verbintenis met de omgeving in stand
te houden en te koesteren.

84% van de ondervraagde ondernemers
van familiebedrijven. Het belang van
nabijheid vanuit sociaal perspectief weerhoudt bedrijven van een verplaatsing.
Zo stelt een ondernemer: ‘Ons bedrijf is
verbonden met de plaats zelf. Ik ben persoonlijk gebonden, iedereen kent me, ik zou een
verplaatsing daarom niet overwegen’ (Gijzen,
2005). Dit geeft aan dat juist bij (oude)
familiebedrijven een sterke prikkel aanwezig is om in en nabij de woon- en
geboorteplaats van de ondernemer te
opereren. Een ondernemer geeft dit
aan met: ‘Je blijft hier, want ik ben hier
geboren en getogen’. Daarnaast toont het
onderzoek van Gijzen aan dat de sterke
en breed gedragen streekidentiteit van
de regio Twente (Simon, 2004) deze
verankering nog sterker in de hand werkt.

Sociale en economische verankering
Het blijkt dat juist familiebedrijven in het
algemeen meer sociaal betrokken zijn
bij de lokale economie, met name in de
regio Twente (onderzoeksgebied).
Hierbij is de nabijheid van consumenten
doorslaggevend. Bij een mogelijke verplaatsing vrezen veel familiebedrijven
voor inkomensverlies door afstand van
vaste klanten. Zo stelt één ondernemer:
‘Bij verplaatsing naar een industrieterrein raken
we onze omzet kwijt. We willen graag blijven
zitten. Anders wordt het voor onze klanten
moeilijker om ons te bereiken’. Ter vergelijking,
niet-familiebedrijven oriënteren zich
sterker (inter-) nationaal en minder op
de regio. Familiebedrijven hechten ook
meer belang aan het feit dat werknemers
ook lokaal betrokken zijn en dus hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de plaats van
vestiging. Niet-familiebedrijven hebben
dat minder. Familiebedrijven zijn sociaal
sterker geëngageerd in de plaats van
vestiging. Vooral wanneer woonplaats
en plaats van vestiging gelijk zijn, heeft
de ondernemer zijn lot veel sterker aan
zijn onderneming verbonden, wat leidt
tot een sterkere inbedding van het bedrijf
in de directe omgeving. De combinatie
van wonen en werken geldt voor ruim

Ruimtelijk beleid
De behoefte tot continuering van familiebedrijven op de bestaande locatie staat
op gespannen voet met het ruimtelijke
ordeningsbeleid. Het beleid wil de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen
op bepaalde locaties beperken.
Vestiging van (oude) familiebedrijven in
dorpskernen, stadscentra en in het buitengebied, maakt de kans groter dat er
een conﬂict ontstaat tussen een bedrijfsbestemming en een hindergevoelige
bestemming, zoals wonen. Zo stelt een
ondernemer van een derde generatie
familiebedrijf: ‘Mijn bedrijf zat eerst in een
woonwijk. Door uitbreiding van deze woonwijk
werd ik gedwongen naar een bedrijventerrein te
gaan. Ik had graag willen blijven, met name
vanwege de vele regionale klanten. Het bedrijf
was bekend op die plek’. De Nota Ruimte

(VROM, 2004) stuurt ook aan op deze
problematiek. Vestigingslocaties dienen
vanuit het oogpunt van deze Nota op
een ‘goede’ plaats gevestigd te zijn en
stelt dat bedrijven binnen de bebouwde
kom verplaatst dienen te worden naar
bedrijventerreinen, wanneer niet voldaan
kan worden aan het criterium van inpasbaarheid. Het begrip inpasbaarheid heeft
een negatieve lading, meet in termen
van overlast en hinder en gaat daarmee
voorbij aan de positieve ruimtelijke functie
van de oude bedrijven. Er zijn meer voorbeelden te noemen die een gebrek aan
aandacht voor de verbondenheid van
kleine bedrijven met de lokale economie
en gemeenschap illustreren (Gijzen,
2005). Niet alleen in de stad, maar ook
in het buitengebied hekelen ondernemers
het lokale ruimtelijke beleid. Zo stelt
een ondernemer: ‘We kunnen niet uitbreiden
vanwege de rustende agrarische bestemming. We
hebben een klein stukje erbij gekregen wegens
een bestemmingsplanwijziging. We hebben
ontzettend veel grond; weiland. We kunnen er
echter niks mee doen. De gemeente zit erop te
hameren, terwijl alle boeren hun onderneming
moeten sluiten’. Ondernemers krijgen het
gevoel dat bij vestiging van hun bedrijf
in het buitengebied geen enkele consensus
mogelijk is. Ondanks de beschikking over
een groot areaal en de locatiegebondenheid, wordt de uitoefening van de activiteiten in zekere mate tegengehouden
door de overheid.
Conclusie
Dit artikel geeft aan dat verplaatsing van
bedrijven niet altijd een positief resultaat
heeft – vooral wanneer deze bedrijven
al langere tijd op één en dezelfde locatie
gevestigd zijn. Het is belangrijk om de
consequenties van het huidige ruimtelijke
beleid af te wegen. Het Nederlandse
locatiebeleid waardeert vestigingslocaties
te veel met negatieve bril; daarmee wordt
voorbijgegaan aan de binding van bedrijven met hun vestigingslocatie en de impact daarvan op de lokale economie. In
de ruimtelijk-economische nota ‘Pieken
in de Delta’ (EZ, 2004) zijn de thema’s
‘bedrijf en omgeving’ en ‘bedrijf en regio’

nadrukkelijk aanwezig, maar is geen plaats
geboden aan het fenomenen binding en
verankering. Dit impliceert dat kansen
worden gemist voor de versterking van
de regionaal-economische ontwikkeling
en dynamiek.
Het huidige ruimtelijke beleid dient dan
ook meer oog te hebben voor bedrijfsinbedding. Een meer evenwichtige afweging van belangen kan tot een betere
inpassing in de omgeving leiden, waarbij
zowel de belangen van het bedrijf als
van de lokale overheid kunnen worden
gewaarborgd. Mogelijk kan het opnemen
van een sociaal-economische toets of
een economische paragraaf in het bestemmingsplan een eerste aanzet geven.
De overheid dient gezien de huidige
problematiek te waken voor het gevaar
dat het scheiden van functies geen doel
op zich wordt.
Bavaria 1990
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Summary
In this article Aleid Brouwer and Maikel
Gijzen discuss long-established (family)
companies as beacons of the socialeconomic landscape. More than new
companies they are bound to their location because of established lines with
suppliers and customers. And more
importantly, often many generations of
the same families are involved in the
company. Therefore older companies
have a distinct social meaning in the
community and local setting. National
policies unfortunately try to direct companies to out-of-town locations where
nuisance is minimal. This neglects the
importance of the social role these companies play. Brouwer and Gijzen argue
for a better consideration of interests.
Division of urban functions should not
be an end in itself.
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