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ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS
GEMIDDELD

Gemiddelde economische waarde, goed perspectief

Het economisch effect van Charloisse Poort is

uitgedrukt in een score. Deze score geeft – op basis

van objectief meetbare indicatoren – een oordeel van

de (economische) waarde van het bedrijventerrein.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de huidige

economische waarde en het perspectief. Voor

Charloisse Poort is de huidige economische waarde

licht bovengemiddeld: 0,18. Het perspectief van het

bedrijventerrein is goed, de score hier bedraagt 0,5.

Figuur 1: Totaalscore Charloisse Poort

Figuur 2: Score Charloisse Poort per indicator

(huidige economische waarde)

Sterk op indicatoren banen en geld

Charloisse Poort scoort goed op de indicatoren ‘banen’

en ‘geld’. De hoge toegevoegde waarde per hectare en

het grote aandeel in de regionale groei zijn de positieve

drivers achter de score. Het aantal banen op het

bedrijventerrein is beperkt, maar het terrein biedt wel

werk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en lager

opgeleiden.

Zwak op indicatoren marktwaarde & vastgoed en

gebiedskwaliteit & economische duurzaamheid

Grondprijzen en huurprijzen zijn minder hard gestegen

dan regionaal het geval is geweest. Dit heeft onder

meer te maken met het profiel (type sectoren/vastgoed)

van het terrein. Bovendien laat de gebiedskwaliteit te

wensen over.

Economisch perspectief Charloisse Poort is positief

Modern gemengde terreinen op de rechteroever zijn

schaars. Omdat Charloisse Poort de potentie heeft voor

uitbreiding zien we perspectief voor versterking van het

bedrijventerrein op een aantal indicatoren. Ook is de

uitstraling van het gebied goed, van ruimtelijk en

economische veroudering is nauwelijks sprake. Het

bedrijventerrein is wel kwetsbaar voor het vertrek van

een grote werkgever.
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LOCATIEPROFIEL CHARLOISSE POORT

In onderstaande tabel en figuren kort de belangrijkste kenmerken van het bedrijventerrein de Charloisse Poort.

Aspect Toelichting

Ligging  Charloisse Poort ligt in Rotterdam, tussen Barendrecht en Rotterdam Albrandswaard.

 De locatie ligt aan de A15, circa 5 kilometer westwaarts vanuit Barendrecht.

 Openbaar vervoer van en naar de locatie is matig.

Omvang  Charloisse Poort is 22,2 hectare groot (netto).

 Er zijn geen aangrenzende kavels die direct uitgeefbaar zijn.

Bedrijven  Charloisse Poort huisvest 89 bedrijven.

 Meeste bedrijven houden zich bezig met (groot- en detail)handel en reparatie (54%).

 Op gepaste afstand volgen zakelijke dienstverlening met 13% en het vervoer met 12%.

Werkgelegenheid  Momenteel werken er circa 1.670 personen op de Charloisse Poort.

 De werkgelegenheid is niet evenredig verdeeld over de eerder genoemde sectorverdeling.

 De zakelijke dienstverlening en de industrie op het terrein bieden onevenredig veel

werkgelegenheid, de (groot- en detail)handel en reparatie biedt daarentegen onevenredig

weinig werkgelegenheid.

Bron: COS Rotterdam, 2010

Figuur 3: Samenstelling vestigingen en werkgelegenheid naar sector
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ECONOMISCHE EFFECT RAPPORTAGE CHARLOISSE POORT

Banen

Toelichting score

De Charloisse Poort heeft een gemiddelde score op de

indicator banen. Dit komt door (de combinatie van)e:

 een laag aandeel in de regionale werkgelegenheid;

 een forse groei van de werkgelegenheid;

 een indirect werkgelegenheidseffect dat gelijk is aan

dat van andere bedrijventerreinen in de regio;

 de sterke sociaal/maatschappelijke aard van de

werkgelegenheid op het terrein.

In onderstaand figuur de score op de indicator banen.

Analyse van score

Met een werkgelegenheid van circa 1.670 mensen is
Charloisse Poort goed voor slechts 0,5 procent van de
Rotterdamse werkgelegenheid. Dit komt door de hoge
gemiddelde werkgelegenheidsfunctie van de
Rotterdamse bedrijventerreinen. Op niveau van
Rotterdam-Zuid heeft Charloisse Poort echter een
beduidend groter belang voor de werkgelegenheid!

Met 108% tussen 2000-2009 heeft Charloisse Poort een
sterke groei in werkgelegenheid gekend. Het recente
vertrek van de NDU staat hiermee in schril contrast.

De sociaal maatschappelijke betekenis van Charloisse
Poort is groot. Relatief veel kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt (ouderen en lager opgeleiden) zijn
werkzaam op het bedrijventerrein. Op termijn biedt het
relatief hoge aandeel ouderen (uitstroom, vergrijzing)
ook kansen voor nieuwe banen voor jongeren op Zuid.

Geld

Toelichting score

De Charloisse Poort heeft een bovengemiddelde score

op de indicator geld. Dit wordt veroorzaakt door (de

combinatie van):

 een hoge toegevoegde waarde;

 een groot aandeel in de regionale groei;

 een gemiddeld stuwend vermogen van het

bedrijventerrein;

 een belangrijke positie in de consumenten-

bestedingen van de werknemers.

In onderstaand figuur de score op de indicator

geld.

Analyse van score

De ruimteproductiviteit van het bedrijventerrein ligt met

circa 2,43 miljoen boven het gemiddelde van circa 2,0

miljoen in Zuid-Holland. Mede dankzij de aanwezigheid

van sector handel draagt Charloisse Poort sterk bij aan

de economische groei van de regio en realiseert het

terrein een aandeel van circa 3% economische groei

tegenover 1,7% gemiddeld.

Het stuwende vermogen van het terrein is gemiddeld.
Elke verdiende euro op Charloisse Poort levert nog eens
0,20 euro op elders in de regionale economie van
Rotterdam.

De consumentenbestedingen die voortkomen uit de

verdiensten op de Charloisse Poort doen de regio zelfs

bovengemiddeld goed. Zo wordt per hectare op

Charloisse Poort voor circa 843.000 euro aan

consumentenbestedingen gecreëerd, tegen circa

680.000 euro gemiddeld in de regio Rotterdam.

Marktwaarde & vastgoed

0,30

0,75
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Toelichting score

Op de indicator marktwaarde & vastgoed heeft de

Charloisse Poort een benedengemiddelde score. Dit

wordt veroorzaakt door (de combinatie van):

 een benedengemiddelde ontwikkeling van de

grondprijs;

 een benedengemiddelde huurprijsontwikkeling;

 een laag leegstandspercentage.

In onderstaand figuur de score op de indicator

marktwaarde & vastgoed.

Gebiedskwaliteit en economische

duurzaamheid

Toelichting score

De Charloisse Poort heeft een gemiddelde score op

deze indicator. Dit heeft te maken met (de combinatie

van):

 de matige multimodale bereikbaarheid;

 licht benedengemiddeld ruimtegebruik;

 de hoge mate van (sociale) veiligheid;

 een relatief hoog voorzieningenniveau;

 een gemiddelde beeldkwaliteit van het terrein.

In onderstaand figuur de score op de indicator

gebiedskwaliteit en economische duurzaamheid.

Analyse van score

De grondprijsontwikkeling hangt o.a. af van het
bedrijventerreinprofiel (type sectoren, vastgoed), de
marktomstandigheden (vraag-aanbod, conjunctuur) en
het gemeentelijke uitgifteprijsbeleid. De grondprijzen op
Charloisse Poort laten een ontwikkeling zien van +1,5%
tegen +6,5% gemiddeld in de regio in de laatste 5 jaar.
Het functionele karakter van het terrein (veel reguliere
sectoren en bijvoorbeeld weinig PDV) is hier mede de
oorzaak van.

We zien dit ook terug in huurprijzen op Charloisse Poort.
Deze stijgen ook minder hard dan gemiddeld. Echter, de
stijging in huurprijzen ligt dichter bij het gemiddelde in de
regio, dan dat het geval is bij grondprijzen. Met andere
woorden: de ontwikkeling van de grondprijs blijft achter
bij de marktwaarde van het vastgoed op Charloisse
Poort.

De leegstand op de Charloisse Poort is laag. Slechts

1,9% van de voorraad staat leeg op de Charloisse Poort

tegen 4,5% gemiddeld in de regio. Het terrein scoort dan

ook goed op deze indicator.

Analyse van score

Het terrein komt qua bereikbaarheid niet voldoende
tegemoet aan de basiseisen voor een gemengd
bedrijventerrein. Met name congestie en het ontbreken
van goede OV verbindingen van en naar het
bedrijventerrein spelen hierin een rol.

Het ruimtegebruik op Charloisse Poort is met een fsi van
0,63 licht benedengemiddeld (gemiddeld: 0,65). In
potentie zijn er nog voldoende intensiverings- en
uitbreidingsmogelijkheden op het terrein.

Er wordt gebruik gemaakt van collectieve beveiliging,
camera’s en er is een dubbele verkeersontsluiting van
het terrein. De goede voorzieningen op de Charloisse
Poort, zoals horeca, glasvezel en de
parkmanagementvereniging doen een positieve duit in
het zakje van de gebiedskwaliteit.

De beeldkwaliteit van het terrein wordt gewaarborgd
middels een beeldkwaliteitsplan. Het bestemmingsplan
behoeft echter wel actualisatie. Ook mist er op het
terrein een duidelijk uitgifteprotocol. Per saldo doet de
Charloisse Poort niet onder of boven een gemiddeld
terrein qua gebiedskwaliteit en economische
duurzaamheid.

-0,33

0,00
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PERSPECTIEF

Charloisse Poort heeft een bovengemiddelde score

wanneer het gaat om het toekomstperspectief. De score

op deze indicator is 0,5.

Indicatoren perspectief

Perspectief voor een duurzame versterking van het
bedrijventerrein
Op Charloisse Poort zijn kansen voor het versterken van

de locatie. Hoewel er geen nieuw uitgeefbare meters

beschikbaar zijn, is een belangrijk deel van het

aangrenzende gebied nog onbebouwd. Hier kan

mogelijk in de toekomst ruimte beschikbaar komen voor

bedrijven (denk aan de aangrenzende sportvelden van

circa 8 ha). Ook zijn er (beperkt)

intensiveringsmogelijkheden op het terrein zelf. We

noemen o.a. het NDU terrein (ca. 3,5 ha) en de locatie

van HD projectrealisatie (ca. 0,5 ha). Door gebruik te

maken van braakliggende kavels kan intensiever met de

ruimte op het terrein worden omgegaan.

Veel gebouwen op het terrein zijn jonger dan 20 jaar.

Ook de uitstraling van het terrein is voldoende en niet

verouderd. Het terrein bevindt zich daarmee in de eerste

fase van de levenscyclus voor bedrijventerreinen. In

deze fase kan door middel van relatief kleine ingrepen,

zoals upgrading infrastructuur en parkeren, verzorgd

groen en een actueel bestemmingsplan, economische

ontwikkelingsruimte voor Charloisse Poort geboekt

worden. Hiermee wordt de levensduur van het terrein

verlengd.

Het werkgelegenheidsprofiel van de Charloisse Poort

verdient aandacht in de toekomst. Er is geen goede mix

tussen grote en kleine bedrijven op het terrein. 45% van

de werknemers werkt namelijk bij een bedrijf met 100

werkzame personen of meer. Wanneer een dergelijk

groot bedrijf vertrekt, brengt dit een onevenredige

afname van werkgelegenheid met zich mee.

De verscheidenheid in de sectorsamenstelling biedt een

goed perspectief voor de toekomst. Het vormt een

barrière tegen de economische conjunctuur. Een

economische terugval van één bepaalde sector

betekend in het geval van Charloisse Poort niet direct de

economische terugval van het hele terrein.

Charloisse Poort is een modern gemengd

bedrijventerrein. Dit type terrein bezit vaak weinig

onderscheidend vermogen. Er zijn veel dergelijke

terreinen in de regio. Echter, uit ramingen blijkt dat een

tekort dreigt aan juist dit type bedrijventerreinen in de

regio Rijnmond. Juist dit maakt Charloisse Poort een

aantrekkelijke locatie voor de toekomst, mits er ruimte

(voor uitgifte) beschikbaar komt.

Aandachtspunten/aanbevelingen

Op basis van de score van Charloisse Poort op

verschillende indicatoren en het toekomstperspectief is

een economische effect rapportage opgesteld.

Hieronder volgt een aantal aandachtspunten en

aanbevelingen op basis van deze beoordeling.

 Charloisse Poort heeft nu al een sterke

werkgelegenheidsfunctie voor (lager opgeleid)

inwoners van de wijken Pendrecht en Zuidwijk. We

bevelen u aan deze functie verder te versterken

door het toevoegen van bedrijven met een stedelijk

karakter: ambachtelijke bedrijven, reparatie

bedrijven of bedrijfsverzamelgebouwen voor

startende ondernemers.

 Leg daarbij nadrukkelijk de link met de

(her)ontwikkelingen in de Waalhaven: deze locatie

zal verkleuren naar logistieke bedrijven en

maritieme diensten/industrie. Kleinere stedelijke

economische functies die nu nog in Waalhaven

gevestigd zijn gaan bij voorkeur naar Charloisse

Poort: het mes snijdt aan twee kanten

 De aanwezigheid van enkele zeer grote bedrijven op

Charloisse Poort is op zich een sterk punt, maar

maakt het terrein ook kwetsbaar bij vertrek van zo’n

bedrijf. De ontwikkelingen rond NDU bewijzen zit.

We raden u aan via actief accountmanagement

volop aandacht te besteden aan de zittende (grote

en kleine) bedrijvigheid en deze goed te faciliteren.

Dit om de basis te leggen voor verdere

(werkgelegenheid)groei en de kans op vertrek te

minimaliseren.

 Wees u ervan bewust dat ook bedrijven op

Charloisse Poort met het oog op de vergrijzing en

krimp in toenemende mate zullen zoeken naar

innovaties (automatisering, robotisering) om een

vergelijkbaar en hoger productieniveau te realiseren

met minder werknemers. Staar u dus niet blind op

0,50
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het directe werkgelegenheidsbelang van het terrein,

maar kijk vooral ook naar het totale effect (o.a.

bestedingen, multipliereffect, indirecte

werkgelegenheid) van Charloisse Poort voor de

Rotterdamse economie.

 Neem de grondprijzen voor (nieuw uit te geven

gronden op) Charloisse Poort onder de loep. De

grondprijzen zijn in de context van vergelijkbare

terreinen in de regio relatief laag. Bovendien blijven

de grondprijzen achter bij de ontwikkeling van de

marktwaarde van het vastgoed op Charloisse Poort.

Kortom, (licht) hogere grondprijzen zijn wellicht

realistisch.

 Charloisse Poort heeft een matige multimodale

bereikbaarheid. De bereikbaarheid per openbaar

vervoer zijn matig. Een betere ontsluiting via

modaliteiten zoals de bus, tram en fiets is – ook bij

ondernemers – gewenst. Bovendien is de

congestiegevoeligheid van de Groene Kruisweg een

aandachtspunt. De realisatie van een metrohalte op

de Groene Kruisweg voor zowel Charloisse Poort

als de Waalhaven in combinatie met een P+R

locatie is interessant

 Zorg voor een actueel bestemmingsplan voor

Charloisse Poort. De bestemmingsplan

voorschriften voor bijvoorbeeld bouwhoogte en

bebouwingspercentage zijn niet meer marktconform

en vormen een belemmering voor de economische

ontwikkelingspotentie van het terrein. Bovendien

kunnen vormen van intensievere bebouwing ook

dienen als geluidsdemping voor de aanpalende

woonwijk!

 Pak parkeren aan:

o Zorg dat vrachtverkeer de aanwezige

(beveiligde) transportparkeerplaatsen

kunnen vinden, door het aanbrengen van

goede bewegwijzering. Overweeg verder

een onderzoek naar de marktconformiteit

van de huidige truckersplaatsen ten aanzien

van veiligheid, ligging en voorzieningen.

o Onderzoek de mogelijkheden om de grote

hoeveelheid parkeerplaatsen op Charloisse

Poort buiten kantoortijden een functie te

geven voor de omgeving.

 Zorg voor behoud en versterking van de stuwende

kracht van Charloisse Poort via doorontwikkeling in

de functies die nu al sterk vertegenwoordigd zijn op

het terrein.

 Vergoot daarnaast de economische

toekomstwaarde en inpassing van het terrein door

aan de (buiten)randen van het terrein een meer

multifunctioneel werkmilieu te realiseren.


