Eindhoven University of Technology

MASTER
Ontwikkelingsvisie voor stedelijke gebied
cluster is nieuwe kans voor Curaçao

Engelhart, E.J.L.
Award date:
2017

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

ARR
2008
BWK
4052

Voorwoord
Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek naar Science &
Technology Park ontwikkeling. Dit Afstudeeronderzoek maakt deel uit van de
masteropleiding Construction Managementand Engineering aan de Technische
Universiteit Eindhoven.
Door mijn bijzondere interesse voor gebiedsontwikkeling heb ik gekozen om de
laatste maanden van deze opleiding te besteden aan dit onderzoek. Wat me heeft
gemotiveerd om dit onderzoek te doen, was ten eerste dat het een totaal nieuw
onderwerp was voor mij en ten tweede het onderzoek had betrekking op
Curaçao.
Tijdens het onderzoek hebben veel mensen mij geholpen en gesteund. Daarom
wil ik graag, ten eerste, mijn begeleider prof. dr. ir. Wim Schaefer bedanken.
Verder wil ik de personen bedanken die zich beschikbaar hebben gesteld voor
interviews tijdens het onderzoek. Deze interviews hebben mij inzicht gegeven in
het theoretische en praktische kant van Science & Technology Park.
Ik wil mijn vriendin en familie bedanken voor hun steun en hulp tijdens het
afstudeerperiode. Zij hebben mij echt ondersteund tijdens dit zware en drukke
periode.
U wordt veellees plezier toegewenst.
Eindhoven/Breda, 07 januari 2008

Edson J .L. Engelhart

Samenvatting
Het centrale thema binnen dit onderzoek is ontwikkelingsvisies voor stedelijke
gebieden.
In dit eindrapport wordt aan de hand van de theorieen voor stedelijk
ontwikkeling antwoord gegeven op de onderzoekvraag "Is een business Science
& Technology Park op Curaçao realiseerbaar?"
In de jaren 90 heeft professor Michael E. Porter het begrip cluster als
ontwikkelingsvisies voor de stedelijke gebieden geïntroduceerd. Clustering is
een geografische concentratie van onderling verbonden ondernemingen, en
gespecialiseerde leveranciers, dienstverleners en verwante instellingen
(universiteiten, brancheorganisaties, normalisatie-instituten) actief op een
specifiek terrein die met elkaar concurreren en coöpereren.
Uit dit onderzoek is gebleken dat een fysieke locatie opgericht als onroerend
goed, die onderhouden wordt door gespecialiseerde professioneten (Science &
Technology Park) niet realiseerbaar is op Curaçao.
Het ontwikkelen van een gebied aan de hand van de dustermethologie maakt
een Science & Technology Park wel mogelijk op Curaçao.
Cluster is beter dan andere economische benadering omdat het beter aansluit op
de natuur van concurentievermogen van het gebied en de rol van de overheid als
beleidmaker.
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1.

Introductie

In dit hoofdstuk vindt u kort het ontstaan van dit onderzoek en binnen welke

kader het is uit gevoerd.

1.1

Aanleiding

Het centrale thema binnen dit onderzoek zijn ontwikkelingsvisies voor stedelijke
gebieden. Het proces van gebiedsontwikkeJing projecten is complex door de vele
betrokkenen en uiteenlopende belangen. Het uiteindelijke doel bij dergelijke
ontwikkeling is het creëren ven een nieuw deel van een stad/land die functioneel
en aantrekkelijk is.
Michael E. Porter heeft in zijn boek "The Competitive Advantage of nations",
uit de jaren 1990 een belangrijk betoog gestart voor stedelijk ontwikkeling. Hij
beschouwt clusters als krachtige instrumenten voor concurrentie tussen landen
en daarmee economische groei te behalen. Een bekend voorbeeld van
succesvolle cluster is de "Silicon Valley".
De tweede ontwikkelingsvisie is "city marketing". Volgens Theodoros Metaxas
is de citymarketing een dynamisch proces die tot stand komt door actie en cooperatie van actoren op alle niveaus in de stedelijke ontwikkeling. Denk maar
aan de stad Eindhoven en het bedrijf Philips.
Binnen de theorieën voor stedelijk ontwikkeling wordt gekeken naar de
mogelijkheden en kansen van Science & Technology Park (S&TP) te Curaçao.
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1.2

Aanpak onderzoek

Curaçao Science & Technology Park Foundation (CSTPF) heeft met een aantal
belangrijke stakeholders op Curaçao gesprekken gevoerd. Men ziet kansen voor
een Business Science & Technology Park.
Probleemstelling
Er is weinig inzicht en kennis op het gebied van Science & Technology Park die
realiseerbaar zijn op Curaçao. Als gevolg hiervan bestaat er grote onzekerheid
over een haalbare ontwikkeling van een S&T Park.

Onderzoekdoelstelling
Doormiddel van een haalbaarheidstudie de onzekerheden over een haarbare
Science & Technology Park ontwikkeling op Curaçao wegnemen.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een concept voor
een S&T Park op Curaçao.

Onderzoeksvragen
Naar aanleiding van de probleemstelling en de doelstelling kan de volgende
vraagstelling geformuleerd worden:

I Is een business Science & Technology Park op Curaçao realiseerbaar?
Deelvragen:
• Welke aandachtsgebieden zijn er in Nederland op het gebeid van science
parken?
• Waar hangt het succes van een Science & Technology Park vanaf?
• Hoe worden business Science & Technology parken gefinancierd?
• Wat is een business Science & Technology Park?
• Wat zijn de trends op het gebied van Business park?
• Wat zijn der ontwikkelingsvisies voor stedelijke gebieden?
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Opzet van het onderzoek
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een
procesontwerp voor een Science & Technology Park op Curaçao. Om dit te
bereiken is er gekeken naar de Science & Technology Park concepten en
succesfactoren. Hierbij is gebruik gemaakt van literatuur en interviews met
deskundigen. Dit eerste deel van dit onderzoek had een exploratief kwalitatief
karakter.
Het tweede deel van het onderzoek vond plaats op Curaçao. De in het eerste
onderzoekdeel verzamelde informatie heeft hierbij als input gediend. Met de
potentiële stakeholders op Curaçao zijn gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot
inzicht in hoe men op Curaçao ontwikkeld, wie de betrokken partijen zijn en hun
enthousiasme voor een S&TP op Curaçao.
In het derde onderdeel stond de ontwikkelingsvisies voor stedelijke gebieden
centraal. Binnen deze nieuwe theorieën is gekeken naar de mogelijkheden van
een Sceince & Technology Park op Curaçao.
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2.

Ontwikkelingsvisies voor de
stedelijke gebieden

2.1

Porter

De beroemde professor Michael E. Porter introduceerde in de jaren 90 het begrip
Cluster. Hij betoogde in zijn boek "The Competitive advantage of nations"
(1990) dat landen succesvol zijn in sectoren waar overheid, leveranciers,
producenten, consumenten een nauw verband met elkaar hebben. Volgens
Michael E. Porter ligt de succes van landen in het clusteren van industrieën die
door een vertikaal (koper/leverancier) en horizontaal (overeenkomstig
consument, technologie, verandering, etc.) relatie verbonden zijn.
2.1.1

Wat is clustering?

Clustering is een geografische concentratie van onderling verbonden
ondernemingen, en gespecialiseerde leveranciers, dienstverleners en verwante
instellingen (universiteiten, brancheorganisaties, normalisatie-instituten) actief
op een specifiek terrein die met elkaar concurreren en coöpereren. (Porter M.E.,
2000) In het kader van de clustertheorie heeft geografie betrekking op de afstand
waarover informatie, transacties, impuls en andere doelmatigheden plaatsvindt.
Clustering gaat niet om enige industrie, maar een gebeid van onderling
verbonden industrieën en andere instellingen. Dit is namelijk van belang voor
concurrentie. Het gaat bij clustering zelfs om de fabrikanten van verwante
producten of bedrijven met kennis-, technologie- of hetzelfde input relaties.
Clusters met enig industrie missen namelijk de cruciale inter-connectie met
andere industrieën en instellingen. Dit is namelijk van belang voor
concurrentievermogen.
Clusters zijn aanwezig in kleine of grote economieën, en verschillende
geografische niveaus (nationaal, metropolis, regionaal en steden). Volgens
Michael
Porter kunnen clusters ook voor komen in ontwikkelingseconomie.
Maar deze zijn niet zover ontwikkeld vergeleken met clusters in een betere
econorrue.
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Clusters bestaan uit overheid, instellingen en bedrijven. De instellingen zorgen
voor gespecialiseerde training, onderwijs, informatie, onderzoek en technische
ondersteuning. Buitenlandse bedrijven maken alleen deel uit van een clustering
als ze permanent lokaal inverteren.
Cluster is beter dan andere economische benadering omdat het beter aansluit op
de natuur van concurrentievermogen en de gewenste rol van de overheid. Een
cluster biedt een effectieve vorm van dialoog tussen verbonden bedrijven,
leveranciers, overheid, consumenten en andere instellingen.
Het diamant model van Porter promoveert de clustering van nationaal
competitief industrieën. Cluster staat centraal bij het positief ontwikkelen van de
economie van een land. Clustering is een dynamisch proces waarbij één
industrie helpt bij het creëren van een andere.

2.1.2

Voordelen van cluster

Enkele voordelen van clustering met betrekking tot concurreervoordeel zijn:
1. Dat het cluster op een bepaalde locatie hoogwaardig of goedkoop
gespecialiseerd input (machine, business diensten, personeel etc) of
geïmporteerde input levert. Een feit is dat cluster samen met een hoog
vraag voor gespecialiseerde input gaat.
2. In aansluiting op de eerste voordeel. Clusters zorgen voor een voorraad
aan gespecialiseerde input (personeel, diensten, etc) en zorgen voor een
toename in de aantaal apparaten dat voor gespecialiseerde input moeten
zorgen.
3. Cluster zorgt ook voor beschikbaarheid en verspreiden van informatie.
Informatie over specifieke koperssoorten of koperseisen zijn in de cluster
verkrijgbaar, waardoor bedrijven hiervan kunnen profiteren.
4. Privaat partijen zijn bereid te inverteren in "cluster-specific public
goods" (speciale infrastructuren of onderwijs programma's, informatie
en handelsbeurs).
5. Een vijfde en belangrijker voordeel is dat cluster zorg voor een nieuwe
manier van denken. Zoals Michael E. Porter aangeeft: "cluster thinking
highlights the important roles of govemment at several geographic
levels". Door cluster wordt beter (meer focus, prioriteit, en besturen)
omgegaan met beleid op het gebied van technologie en wetenschap,
promotie van export en van buitenlandse investering en andere
onderwerpen. Dit betekent dat meer overheidafdelingen invloed hebben
op de economische ontwikkeling.
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2.1.3

Diamant model

De vraag " Waarom behalen landen internationale successen in een bepaalde
industrie?" was aanleiding voor het diamant model van Michael E. Porter. Hij
betoogt dat de vier determinanten van het diamant er voor zorgen dat er een
klimaat ontstaat die concurrentievoordeel stimuleert. Voor het behalen en
behouden van competitief succes in een kennisintensieve industrie zijn
voordelen vanuit het diamant nodig. In figuur 2.1 is het diamant model te zien,
die bestaat uit de volgende determinanten:
1. Factor condities. De factoren kunnen in de volgende groepen worden
gecategoriseerd: human resources, fysieke resources, kennis resources,
kapitaal resources en infrastructuur. Verbinding tussen industrieën en de
aanwezigheid van factoren in een land is de theorie waarop het
concurrentievermogen berust. Het concurrentievoordeel met behulp van
deze factoren is afhankelijk van hoe effectief en efficiënt ze worden
georganiseerd. Om de rol van de factoren in het concurrentievermogen te
begrijpen, moet gekeken worden naar de twee typen factoren, namelijk
basis factoren (natuur resources, kilmaat, locatie, ongeschoolde
arbeiders) en geavanceerd factoren (moderne digitaal data communicatie
infrastructuur, hoogopgeleide personeel en universiteit onderzoek
instellingen). Ondanks dat geavanceerde factoren schaars zijn door het
vereiste hoog investering, zijn ze essentieel voor een hoogwaardig
concurrentievoordeel. Naast de basis en geavanceerde factoren heeft een
land ook gespecialiseerde factoren (kennis resource op een bepaalde
gebied, infrastructuur met specifieke gebouwen) nodig. Geavanceerde en
gespecialiseerde factoren zijn factoren die gemaakt en opgewaardeerd
moeten worden.
2. Vraagcondities. Het betreft de eisen van de klanten in de lokale
economie. De vraagcondities beïnvloeden het concurrentievermogen van
een locatie via mix en kenmerk van lokale consumenten.
3. De strategie, Structuur en Rivaliteit van bedrijven. De condities van een
land zijn bepaald voor hoe bedrijven worden opgezet, georganiseerd en
gemanaged.
4. Verwante ondersteunde industrieën. De aanwezigheid of afwezigheid
van leveranciers en verwante industrieën die international concurrerend
zijn. Een lokale leverancier in de bijzijn gaat boven een buitenlandse
gespecialiseerde leverancier.
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De twee variahels ''toeval" en "overheid" zijn belangrijk voor de theorie, want
ze kunnen het nationale systeem beïnvloeden (zie figuur 2.1 ).
De variabel "toeval" heeft weinig te maken met omstandigheid. Oorlog is een
voorbeeld van "toeval". Met andere woorden "toeval" is niet te beïnvloeden
door bedrijven of door de overheid. De reden waarom "toeval" belangrijk is voor
de concurrentie omgeving is omdat ze beschikt over de mogelijkheid om
verstoringen te veroorzaken. Een verstoring zorgt er voor dat een specifiek
nationale diamant een andere vervangt.
De tweede variabel die het nationale systeem kan beïnvloeden is de overheid. De
rol van de overheid binnen het concurrentievoordeel van een land is het
stimuleren van de vier determinanten van het diamant. De overheid kan de vier
determinanten positief of negatief beïnvloeden. Daarnaast kan de overheid ook
door de determinanten beïnvloed worden. Echter de rol van de overheid is
onmisbaar maar is toch partieel. De reden dat de rol van de overheid partieel is,
is omdat de overheid niet over eigen winstontwikkelingvermogen beschikt.
(Porter M.E., 1990)

8
\

Figuur 2.1 Diamant model van Porter (Porter M.E., 1990)

2.1.4

De rol van de overheid
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Volgens Porter zijn er vier verschillende rollen van de overheid te benoemen.
1. Het behalen van macro-economie en politieke stabiliteit;
2. Verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van gemeenschappelijke input
zoals onderwijs, infrastructuur en economische informatie (microecononne;
3. Het opstellen en implementeren van een positief en langtermijn
economische actie programma, en;
4. Opstellen van de overall micro-economische regels.
Michael E. Porter vindt dat een vijfde rol bij moet komen. Namelijk
vergemakkelijking van clusters opzet en upgrade. Deze rol samen met de
hierboven genoemde rollen zorgen samen voor economische ontwikkeling. Door
het opzetten en upgrade van clusters wordt de economie geholpen om niet
gericht te zijn op prijsconcurrentie.
Men moet kijken worden dat de overheid zich niet gaat richten op alleen beleid
opstellen. Normaal gesproken houdt de overheid zich bezig met het opstellen
van beleid. Dergelijke beleid zijn subsidies die alleen gericht zijn op individuele
bedrijven of industrie. De overheid moet zich richten op het verbeteren van de
ondernemingsklimaat binnen de cluster. In figuur 2.2 is te zien hoe de overheid
zijn rol van upgrade in het diamant vervult.
(Porter M.E., 2000)
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Demand
Condition$

Figuur 2.2 De overheid invloed van de op cluster upgrade (Porter M.E., 2000)
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2.1.5

Karakteristieken van succesvolle clusters

In de voorgaande paragraven is gekeken naar betekenis van clusters en zijn
voordelen (en wat ze bieden). De conclusie die getrokken kan worden, is dat
clusters hulpmiddel een zijn om bedrijven, instellingen en overheid in een
constructieve dialoog te brengen ten behoeve van de economische ontwikkeling
van het land. Deze paragraaf gaat over de succesvolle clusters en hun
kenmerken.
De volgende opsomming moet antwoord geven op de vraag "wat zijn de
karakteristieken van succesvolle clusters?" De karakteristieken zijn:
• Kennis van concurrentie (productiviteit innovatie) en de rol van cluster
binnen concurrentie voordeeL
• De nadruk ligt op het weghalen van obstakels en versoepelen van regels
ten behoeve van cluster upgrade.
• Er is een structuur die het belang ziet van alle nationale clusters.
• Cluster kent geen politieke grens.
• Er is een grote betrokkenheid van cluster participanten en verbonden
instituten.
• Leiderschap van de privaat sector.
• Persoonlijk relatie.
• Clusters initiatief moet gemotiveerd zijn op het behalen van resultaat.
• "Institutionalization". Clusters zijn lange termijn ontwikkelingen en niet
eenmalig.
(Porter M.E., 2000)
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2.2

Citymarketing

Deze ontwikkelingsstrategie voor steden is tot stand gekomen naar aanleiding
van de toegenomen aandacht en waardering voor de marksector als factor in de
stedelijke ontwikkeling. Deze benadering gaat meer vanuit de markgerichtheid
van steden. In deze markgerichtheid van steden is de overheid de organisatie die
steden als soort producten beheren, exploiteren en op de markt zetten.

2.2.1

Citymarketing strategie

Citymarketing kan gelijk worden gesteld aan stadsmarketing of plaatsmarketing.
Maar er is wel een verschil tussen beide termen. Stadsmarketing streeft voor de
stad als woonmilieu, ondernemingsmilieu, investeringsmilieu en recreatiemilieu
en richt zich op externe doelgroepen (toeristen, investeerders). Plaatsmarketing
is meer de neutrale benaming. Plaatsmarketing is gericht op de kwaliteit van het
product dat afgestemd (plaats) wordt op de behoeften van doelgroepen die de
plaats als bezoekdoel of vestigingsplaats zouden kunnen kiezen.
Voordat citymarketing in het leven werd geroepen, werd stadspromoting
toegepast. Stadspromotie is het voeren van reclamecampagne om mensen naar
een plaats te lokken. De citymarketing strategie gaat verder dan stadspromotie.
Volgens Jan Buursink is citymarketing "een strategie die bernst op het besef dat
een lokale gemeenschap moet proberen haar positie en ontwikkeling te baseren
op eigen kracht, door het voeren van een marktgericht beleid, in een open
concurrentieverhouding met andere steden en regio's". (Buursink J., 1991)
Toen citymarketing werd geïntroduceerd veranderde de rol van de overheid in
business manager. De stad werd een ondernemer die zijn eigen economie
stuurde door onder andere het opzetten van industrie parken.
In de citymarketing benadering wordt de stad gezien als een multifunctioneel
product of wel een plaats met verschillende voorzieningen, locaties en functies,
die allemaal gericht zijn op gebruikersgroepen. De stad is een product met uniek
karakter die zich onderscheidt van andere steden.
De stad wordt in het kader van stadsmarketing beschouwd als gebruiksobject die
bestaat uit woonfunctie, productiefunctie en consumptiefunctie. Bij
stadmarketing gaat het niet om de stad als één product, maar om een
verzameling van deelproducten voor specifieke gebruikers.
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Onderscheid kan worden gemaakt tussen drie stedelijke producten die het best
passen binnen de markgerichte benadering van stedelijk ontwikkeling, namelijk:
stedelijke grond, stedelijke gebouwen en stedelijke concentratievoordelen.
Stedelijke concentratievoordelen hebben te maken met de massa en functiemix
van de stad. Dit is een heel belangrijke product omdat het gepaard gaat met een
zekere specialisatie van deelgebieden op bepaalde functie. Bovendien zorgt
stedelijke concentratievoordelen voor een zekere mate van beïnvloeding op de
waardering en kwaliteit van stedelijke grond en gebouwen.

2.2.2

Het citymarketing proces

Bij de marketing van de stad gaat het om het product (stad) te laten voldoen aan
de behoeften en wensen van de markt (gebruikers). De factoren die hierbij een
rol spelen zijn:
1. Organisatie. Voordat een stad een citymarketingplan heeft opgesteld, zijn
enkele stappen te doorlopen. Het proces begint met het analyseren van de
markt. De nadruk ligt op zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van de
mark. De resultaten van de analyse wordt vervolgens verwerkt in de
sterkte en zwakte van de te ontwikkelen marktstrategie (SWOT analyse).
De tweede stap in het proces is het formuleren van doelstellingen en
bepalen van strategieën. Afhankelijk v an wat de stad w i1 b ereiken kan
gekozen worden voor een strategie ter beschermen van positie of een
strategie van uitbreiden. De derde stap is het bepalen van de geografische
marketingrnix. De marketingmix bestaat uit promotionele, ruimtelijkfunctionele, organisatorische en financiële maatregelen. Het betreft het
opstellen van een zo optimaal mogelijke samenstelling van onderling
verbonden elementen (diensten, industrieën, functies). De laatste stap is
het uitvoeren en continue controle van het plan.
2. Doelgroepen. Het gaat hier om de klantengroep waarop de stad met zijn
marketingbeleid op richt. Voorbeelden kunnen zijn bewoners in of buiten
de stad, lokale- of buitenlandse bedrijven, bezoekers.
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3. Identiteit en imago. De stedelijke identiteit bekijken vanuit het oogpunt
van stadsmarketing is, volgens Buursink het unieke verkooppunt van de
stad. De nadruk ligt op de individuele kenmerken en kwaliteit van de stad
als vestigings- en investeringsmilieu. Naarmate meer mensen van de stad
weten, neemt de identiteit toe. Het beeld dat hierdoor ontstaat, wordt het
imago genoemd. Ligging, ouderdom, uiterlijk, grote en attributen zijn de
identiteitsbepalers. De identiteitsbepaler "attributen" valt in het kader van
gebiedsontwikkeling gelijk op. Hierbij kan gedacht worden aan
gebouwen, bedrijven of evenementen die samen bijdragen aan de
naamsbekendheid van de stad. Een voorbeeld hiervan is de stad
Eindhoven en het bedrijf Philips. Stedelijke attributen zijn de
belangrijkste werkmaterialen. De naambekendheid van de attributen
moet gepaard gaan met de gebruiksbekendheid (voordeel van vestigen)
en nutbekendheid (wat het bezoek oplevert).
(Pol F ., 2007) en (Buursink J., 1991)

Belangrijk binnen de citymarketing is het kiezen van de juiste strategie. In
bijlage 3 is schematisch weergeven hoe de strategie planning proces uitziet.
Strategieën kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën: consolidatie,
expansie, kwaliteitsverbetering en diversificatie. De meest interessante strategie
is diversificatie. Hierbij wordt gestreefd naar verandering in vraag en aanbod. De
stad probeert doormiddel van nieuwe voorzieningen nieuwe doelgroepen aan te
trekken. Doel van deze strategie is om te komen tot een nieuw imago en
intensiteit.
Deze algemene strategieën worden afhankelijke van hun doel en markt gekozen,
zie tabel 2.1.
(Pol F., 2007)
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Markt
Bestaande
doelgroepen
Nieuwe doelgroepen

Geografisch gebied
Handhaven
Consolidatie

Aanpassen
Kwaliteitsverbetering

Expansie

Diversificatie

Tabel2.1 Citymarketingstrategie en geografisch gebied (Pol F., 2007)

Volgens Theodoros Metaxas is de citymarketing een dynamisch proces die tot
stand komt door actie en co-operatie van actoren op alle niveaus in de stedelijke
ontwikkeling. In bijlage 4 is de citymarketing proces te zien die globaal uit de
stappen analyse, inverteren, promotie en beheersen bestaat.
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2.3

Science & Technology Park

Science & Technology Park is de laatste ontwikkelingsvisie voor de stedelijke
gebieden die in het kader van dit onderzoek behandeld zal wordt.
Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te verschaffen in het begrip 'Science &
Technology Parks'. Het betreft hier een Engelse term die samenhangt met
termen als High-tech campus, Business Park, Research Park, clustering en
bedrijventerrein. Naast een beknopte geschiedenis van S&TPs, definitie en opzet
van S&TPs wordt in deze paragraaf ook gekeken naar de succesfactoren.
2.3.1

Geschiedenis van S&TPs

Science & Technology Parks zijn in de jaren vijftig en zestig, in Verenigde
Staten en Israel, tot stand gekomen. De eerste S&TPs waren fysieke ruimtes op
of naast een universiteit campus waar multinationale onderzoek en ontwikkeling
laboratoriums zich vestigden. Het doel van de S&TPs was het promoten van
meer interactie tussen universitaire en industriële onderzoekers. Het initiatief
voor S&TP concepten was in Verenigde Staten gestart. MIT in Boston was één
van de parken die een snelle groei en succes kende. De groei had voornamelijk
te maken met de aanmoediging die de faculteit medewerkers kregen om een
onderneming te starten. De faculteit medewerkers kregen één dag per week de
mogelijkheid voor het raadplegen van advies. In de meeste gevallen leidde dit
advies in een ontwerp en ontwikkelingswerkzaamheden die de basis werd voor
een embryo onderneming. Na het toevoegen van een productie capaciteit groeide
het embryo onderneming tot een bedrijf. Het waren de afgestudeerden en het staf
van MIT die voor de belangrijkste bron van onderneming in de regio zorgde.
Naast S&TPs kende Verenigde Staten, volgens de OTA in 1984, nog vijf andere
typen ontwikkelingen, te weten: High Technology Centers, 'Diluted' High
Technology Centers, Technology Installation Centres, en 'Bootstrap'
Communities. Gedurende diezelfde tijd kwamen nieuwe bedrijven zich vestigen
naast de universiteit campussen. Deze ondernemingen waren voornamelijk
opgericht door academicus en!of openbare onderzoek laboratoriums. Deze
werden de tweede typen S&TPs die tot stand zijn gekomen om nieuwe modellen
voor industrieel/universitair collaboratie te testen. Daarnaast konden deze type
S&TPs gezien worden als publiek/private onderzoek en ontwikkeling
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faciliteiten. De S&TPs die eind jaren zestig werden opgericht in Engeland zijn
nog goede voorbeelden van samenwerking tussen universiteiten en
multinationale bedrijven.
De crisis in verschillende industriële sectoren was aanleiding voor het ontstaan
van nieuwe technologieën zoals ICT, nieuwe materialen, micro-elektronica en
biotechnologie. Door de stijging van concurrentie kwamen meer fabrieken leeg
te staan. Om het probleem van lege en oude fabrieken op te lossen, gingen lokale
overheden her-ontwikkelingsprogramma's opstarten. Dit leidde tot nieuwe
vormen van S&TPs die niet naast of op een universiteit campus waren gevestigd.
Deze nieuwe benadering leidde tot S&TPs als incubator van nieuwe bedrijven
die zich opstarten zonder enige academische link. Deze parken hadden ook een
service centrum voor de gevestigde bedrijven. Bedrijven konden advies krijgen
op het gebeid van onder andere marketing, logistiek, en financiering.
In de tweede helft van de jaren tachtig kregen S&TPs, door de invloed van de
overheden, een nieuwe betekenis. S &TPs werden regionale instrumenten voor
de implementatie van innovatiebeleid voor het inzetten van technologie transfer
programma's. Tabel 2.2 geeft een beeld van de historische ontwikkelingen van
S&TPs in Europa.
(Bigliardi B. et al, 2006) en (Monck C.S.P. et al, 1988)
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Periode
Jaren
'60-'70

Structuur en locatie
Gevestigd vlakbij
universiteit campussen

Jaren
'70-'80

Gevestigd in leeg
gekomen fabrieken,
incubators.
(Herontwikkeling van
oude fabrieken)
Gevestigd naast een
universiteit, in een
herontwikkelde fabriek of

Na 1990

Missie
Ontwikkelen van
industrieel innovatie door
middel van de interactie
tussen academische
onderzoekers en
technologie en industriële
partners.
Herontwikkeling van oude
en lege gebieden.

Betrokkenen
Universiteit
afdelingen en
onderzoek en
ontwikkeling
laboratoriums.
Individuele
onderzoekers.
Lokale overheid
organisaties,
universiteiten

Ontwikkelen van innovatie
binnen bedrijven in een
bepaalde gebied.

Universiteiten en
overheid.

Tabel2.2 De ontwikkeling van S&TPs (Bigliardi B. et al, 2006)
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2.3.2

De definitie van Science & Technology Park

Na het bestuderen van verschillende definities van S&TPs kan de volgende
conclusie getrokken worden. Science & Technology Park is een fysieke locatie
opgericht als onroerend goed, die onderhouden wordt door gespecialiseerde
professionelen. Meestal is een S&TP gevestigd dicht bij een universiteit waarbij
ook een operationele link bestaat. Op een dergelijk terrein vestigen zich
bestaande of nieuwe bedrijven die zich bezig houden met onderzoek en
ontwikkeling. S&TP heeft een hoge technologie en management niveau
waardoor de overdracht van technologie- en ondernemingkennis wordt
gestimuleerd.
Aan de hand van de verschillende definities (bijlage 1) die zijn bestudeerd, is
een opsomming gemaakt van belangrijke aandachtspunten. Indien aan de
volgende criteria voldoen wordt, kan een ontwikkeling als Science &
Technology Park beschouwd worden:
1. Stimulatie van technologie en onderneming kennis;
2. Assisteren in het opstarten van nieuwe ondernemingen;
3. Operationeel link met universiteiten, onderzoek centra en bedrijven
onderling;
4. Naast deze link is er een contractuele en/of een eigendom relatie met een
hogere onderwijsinstelling;
5. Er is een management organisatie gevormd door gespecialiseerde
professionelen;
6. Instrument om economische groei te promoveren.
De hierboven genoemde criteria moeten duidelijkheid scheppen over het feit dat
S&TPs niet vergelijkbaar zijn met andere ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
alleen een fysieke locatie zijn waar high-tech bedrijven zich komen vestigen
zonder enige organisatorische verplichting of doel, zijn geen S&TPs.
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2.3.3

De succesfactoren voor het opzetten en beheer van BI.

In deze paragraaf zullen de vijf factoren, die bepalend zijn voor een succesvolle
opzet en beheer van een Business Incubator, toegelicht worden. Deze vijf
factoren zijn aandeelhouder, locatie, missie, BI klanten, en financiering.
1. De Business Incubators aandeelhouder

De succesvolle opzet en beheer van een BI is afhankelijk van de partijen die
betrokken zijn en de kwaliteit van de management groep. Niet alleen moet het
partnerschap bestaan uit partijen uit de private en publieke sector, maar men
moet private sector input kunnen aansporen. Private sector input kunnen zijn
bijvoorbeeld kapitaal, expertise en geld voor faciliteiten.
In tabel 2.3 is te zien wie de verschillende BI aandeelhouders zijn. Deze tabel,
uit een onderzoek van de Europese BI, laat zien dat de belangrijkste
aandeelhouders zijn de publieke en private partijen. Daarom wordt door de BI
management nadruk gelegd op de leiderschapsrol van de publieke autoriteiten en
de consensus tussen partners.
Partners

%

Bedrijven, banken en andere private partijen
Het Rijk, en pub1ieke instanties
Universiteiten en R&D organisaties
EU en/of andere internationale instanties
Bevolkingsgroep en vrijwilligersorganisaties

68
56
44
36
34

Tabel2.3: Betrokkenen bij het opzet van Business Incubators (CSES, 2002)
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Ondanks dat tabel 2.4 laat zien dat de meeste BI de legale status private
onderneming hebben, is het tegenwoordig anders. Na de internet bubbel van
1999 is er verschuiving gekomen van opbrengst- en niet opbrengstgericht naar
publiek- en privaat samenwerking (PPS).
Le2ale status

0

Private onderneming
Semi-publiek of anders
Publiek

37,6

/o

28
24

Tabel 2.4: Legale status (CSES, 2002)

2. Locatie en huisvesting
De locatie is afhankelijk van de type Business Incubators. In het geval van een
Science & Technology Parks is al eerder naar voren gekomen dat een S&TP
gevestigd is op of naast een Universiteit Campus. Onderzoeken wijzen aan dat
een S&TP voldoende capaciteit moet hebben om op ieder moment minimaal 20
bedrijven te kunnen huisvesten. Dit betekent dat een typische BI 3.000m2 ruimte
moet bezitten om succesvol te kunnen functioneren. Deze hoeveelheid ruimte
geldt niet voor Bis die opbrengstgericht zijn, en dus afhankelijk zijn van de
hoeveelheid ruimte die wordt verhuurd. Het is geen universele afspraak dat een
BI 3.000m2 moet zijn, wel dient een BI over voldoende ruimte te beschikken.
De locatie is een belangrijke rol bij het opzetten van een S&TP. In figuur 2.4 is
te zien dat duidelijk verschillen zijn tussen de vestigingsreden van bedrijven. De
imago van het park en de gebouwen is de belangrijkste reden voor bedrijven om
op de S&TP te vestigen. Bedrijven die op het park vestigen hebben geen
bezwaar om iets meer aan huur te betalen.
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59

Off-park%
mentioning factor
as 'most
important'
18

33
32
22

22
49

Science Park %
mentioning factor
as 'most
important'
I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Prestige and overall1mage of site and
premises
Access to universities' facilities
A1ready Iocated in area
Cost of premises
Prestige ofbeing linked to university
Good transportand communication links
Key founder Iived Iocally
Key founder worked in university
Scope for attracting graduates
Key founder worked locally
Avai lability of skilied Iabour

18
18
17
16
7

4
4

0

I

17
11

5
0

62
15

Tabel2.5 Vestigingsreden (Monck C.S.P., et al. 1988)

3. Rol en doel
Het is al eerder naar voren gekomen dat de rol en het doel van een S&TP
afhankelijk is van de aandeelhouders. In praktijk is het zo dat BI geen
zelfstandige bedrijven zijn, maar een integratie van netwerk van belangrijke
aandeelhouders, instanties en programma's om innovatie, concurrentie,
technologie overdracht en andere politieke doelen te promoveren.
4. Business Incubators klanten
De belangrijkste factor die een succesvolle opzet en beheer van een BI bepaalt,
zijn de klanten. De bedrijven die zich komen vestigen in een S&TP of andere
soorten BI zorgen voor het dekken van kosten. Op grond hiervan is het meten
van de prestatie van de klanten, een van de beste methode om de prestatie van
een park te meten. Een gewone S&TP kan gemiddeld 30 bedrijven op het park
huisvesten en diensten verlenen aan circa 37 bedrijven buiten het park. Zeventig
procent van de bedrijven die zich komen vestigen op het park zijn "start-ups",
oftewel bedrijven die zich in het vroege traject van opstarten bevinden.
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5. Financiering
De laatste factor die mede bepalend is voor een succesvolle S&TP, 1s de
financiering. In bijlage 1 is meer informatie hierover te vinden ..

2.3.4 Succesfactoren van een Science & Technology Park
In de vorige paragraaf zijn succescategorieën en indicatoren naar voren gekomen
die voor alle type projecten kunnen gelden. Het doel van deze paragraaf is om
een overzicht te geven van de specifieke succesfactoren van een S&TP.
Het succes van een S&TP is afhankelijk van een mix van complexe lokale
factoren die betrekking hebben op de locatie, stakeholders, historie,
ondernemingsmodel en eigenaar structuur. Succesvolle S&TP wordt ontwikkeld
aan de hand van een master plan. Deze S&TPs kennen een continue lokale
betrokkenheid, ondersteuning en leiderspositie. Ze worden opgezet aan de hand
van een duidelijke visie en realiseerbare verwachting en het zijn lange termijn
projecten van multi-fasen met adequate middelen.
(Kirk C.M., et al. 2004)

Niet alle S&TP zijn hetzelfde maar er valt veel te leren van succesvolle S&TPs.
De meest relevante succesfactoren zijn:
1. Kans
Het kunnen benutten van de mogelijkheden die op dat moment meespelen.
Het land wordt lid van de Europese Unie. Dit geeft de kans om gebruik te
kunnen maken van EU subsidies. Een ander voorbeeld is een nieuw energie
beleid die draagvlak creëert bij de overheid voor het realiseren van een
S&TP.
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2. Argumenten voor het aantrekken van instituties ofwel draagvlak
Private sector:
• Valorisatie van de investering. S&TPs zijn real estate investering.
Het betreft het omzetten van land in service land voor high tech
gebruikers. Dit verhoogt de investering na vijftot tien jaar.
• Speciale condities om grond op het park te komen. Vooral
aantrekkelijk voor de private sharebolders die nieuwe gebouwen
moeten ontwikkelen voor het uitbreiden van hun bedrijfsactiviteiten.

3.

4.

5.

6.
7.

Publiek sector:
• Publiek sector als onderdeel van de shareholder overeenkomst.
Overheid geeft grond gratis in ruil voor een nieuwe universiteit.
Locatie
• Nabij de hoofdstad
• Aanwezigheid van een degelijke infrastructuur
• Goed bereikbaar met de auto
• Nabij de internationale luchthaven
• Voldoende beschikbaar grond
• Een lokale "godfather" van het project. Bijvoorbeeld een minister of
burgermeester.
Fysiek model
• De ontwikkeling moet de totale kwaliteit van de omgeving verhogen.
• Goed verhouding kantoor/productie. Bijvoorbeeld 90% kantoor 10%
productie, waardoor er meer opbrengsten gegenereerd wordt uit de
kantoorhuur {Technoplis Pic Finland)
• Multifunctionele gebouwen
Marketing strategie
• Het doel van de S&TP is in de eerste fase om aantrekkelijk te zijn
voor alle type toekomstige bedrijven.
• Selectie criteria voor het kiezen van de juiste MKB
• Betrekken van de lokale media bij alle nieuwe ontwikkeling van de
S&TP. Bijvoorbeeld, bij het vastleggen van een vooraanstaand
bedrijf. Dit creëert een willigheid in de markt om zich te komen
vestigen op het park.
Selectie proces
Effectief economisch en maatschappelijke integratie van de faciliteit met de
bevolking en omgeving.
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8. Animo
Er moet een klimaat gecreëerd worden waarbij innovatie en partnerschap
vooraan staat.
9. Netwerk
De mogelijkheid om te netwerken met andere bedrijven en onderzoek- en
onderwijsinstellingen.
10. Lobbyen en regionale beleid
11. Betrokkenheid in clusters
12. Duidelijke visie en doel onder alle stakeholders, een " clear door policy"
13. Betrokkenheid van een groot onderzoek organisatie die:
• begrijpt dat een S&TP een unieke motor is voor economische groei,
• een sterke kennis overdracht capaciteit heeft, en
• een actieve rol inneemt
14. Godfather
Iemand/groep dat honderd procent voorstander is van het project.
15. S&TP manager
Liever een manager met een sterk leiderschap en R&D achtergrond, dan een
onroerend goede manager.
16. Overheid
De overheid in een leidinggevende, ondersteunende en in staat stellende rol
17. Financiële onafhankelijkheid over tijd
18. Financiële ondersteuning
Ondersteuning aan de startende bedrijven door middel van directe subsidies
of door middel van goedkope vestigingsmogelijkheden.
19. Woon- leefmilieu
Door middel van gebiedsontwikkeling kan een kwalitatief woon- en
leefmilieu gecreëerd worden bij de locatie van het S&TP. Dit heeft zowel
voordelen voor de S&TP als andere economische speerpunten.
(Kirk C.M., et al. 2004)
(Velden van der J., et aL 2006)
(Varela V., et al. 2001)
(Pîkkujämsli P., 2006)
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3.

Uitleg: Science & Technology
Park op Curaçao

Dit hoofdstuk is samen gesteld aan de hand van literatuurstudie die in het kader
van dit onderzoek is gedaan, interviews die verricht zijn op Curaçao (bijlage 2),
bijgewoonde seminar (innovation Biotech) en gesprekken met experts. Hierbij is
gebruik gemaakt van twee analyse methoden, namelijk SWOT analyse en
balance score card.
In het laatste paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag "is een S&TP
realiseerbaar Curaçao?''

3.1

Stakeholder analyse

De bedoeling van de stakeholder analyse is om te onderzoeken welke partijen
potentiële stakeholders kunnen zijn voor het project. Dit was ook het doel van
het onderzoekspenode op Curaçao.
De methode die hiervoor gebruikt is, is de Balanced Scorecard methode. Het is
een methode ontwikkeld door Kaplan en Norton, die de balans in een goed
functionerende organisatie weergeeft. De visie, missie en strategie van een
organisatie staan in het model centraal. De bedoeling is om te laten zien hoe de
visie, missie en strategie concreet worden gemaakt in vier perspectieven:
financieel, afnemers, interne processen en leer- en groei. Hierbij gaat het om het
beanwoorden van de vragen: "wat verwachten de aandeelhoders?", "wat
verwachten de klanten?", "welke processen moeten geëxcelleerd worde?", en
"hoe kan waarde gecreëerd worden?"
De probleem bij het opstellen van de balance scorecard voor de benaderde
partijen is dat onvoldoende informatie verzameld kon worden. Twee potentiële
partijen die benaderd zijn, waren FAPE (Stichting voor Energie) en Aqualeetra
(energie bedrijf), beiden bezig op het gebeid van energie. Dit zijn interessante
partijen voornamelijk omdat ze ervaring en kennis kunnen leveren op het gebied
van alternatief onderzoek, namelijk windmolens en "ocean thermal energy
conversion" (Otec). Naar aanleiding van het gesprek met de potentiële

Pagina I 29

stak:eholders kan geconcludeerd worden dat ze geïnteresseerd zijn maar kunnen
de financieel perspectief niet invullen.
Gezien de staduim waarin het project nu zit, is het moeilijk om een volledig
analyse te maken omdat nog geen concrete visie, missie en strategie bestaat voor
S&TP op Curaçao.

3.2

SWOT analyse

De volgende SWOT analyse is opgesteld in samenwerking met professor Lex de
Lange, algemeen directeur van Zernike Group. Verder is ook gebruik gemaakt
van de KFI (Key Factors Impacting) van een Science park volgens Wang
Xiaornin (zie bijlage 5).
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analyse is één van de
effectieve instrumenten om strategie situatie en herkennen van strategie opties
voor het organiseren van een project. Sterkten (strengths) kunnen door de
organisatie effectief gebruikt worden om het doel te bereiken. Zwakten
(weekness) zijn alle obstakels die voorkomen dat het doel wordt bereikt. Een
kans (opportunity) is een favorabele situatie rondom het project. Bedreigingen
(threat) zijn het tegenovergestelde van kansen. Deze hebben een negatieve
werking op het project.
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Intern
Sterkte
•
•
•
•
•
•
•

Initiatiefberner
Actoren analyse
Park als onroerend goed
Buitenlandse professors
Fysieke infrastructuur
Omgeving
Gunstige ligging Curaçao

•
Zwakte
• Ontbreekt financiële stabiliteit en
bronnen, bekwaamheid om geld te
genereren
• Zwakke industrie imago
• Universiteit en instituties
• IT infrastructuur kan nog beter
worden
• Kennis omtrent de industrie, klanten
en potentiële consumenten
• Management organisatie
• Biomassa
• Aanwezige kennis en ervaring
• Stakeholders/partners
• Geen terrein
• Venture capita)
• Specialisatie (alternatief energie)
• Park als onroerend goed
• Personeel en technologie
• Geen vooruitzicht op management en
organisatie structuur, adequate staf
• Opzetkosten zijn hoog
• Er ontbreekt management ervaring, op
het
gebied
van
internationale
projecten, juridisch en aantrekken van
investeerders
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Extern
Kansen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuw energiebeleid
Wijkontwikkeling
Upgrade onderwijsprogramma
Economische zones
Olieprijsontwikkelingen
Autonome status voor Curaçao
Incentives
Gedeputeerde van economie
Economisch milieu
Mobiliseren maatschappij
Media (positief invloed)

Bedreigingen
• Onbekende initiatietnemer
• Interactie S&TP- universiteit
• Buitenlandsbedrijven
• Vergunningen
• Terrein
• Overheidsterrein procedure
• Overheid heeft onvoldoende kennis
van S&TP als een instrument om
economische groei te promoveren
• Bestemmingsplan
• Klanttevredenheid; dienstverlening
• De maatschappij loof niet in het
project
• S&TP onrendabel
• Media (negatief invloed)

Omschrijving:
•

•

•

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer (dhr. de Freitas) heeft in het kader van zijn MBA
studie een onderzoek gedaan naar science tourism (en ecotoerisme). Hij
heeft kennis opgedaan van het aantrekken van buitenlandse
onderzoekers. Bovendien heeft hij reeks contacten gemaakt met
onderzoekers van VS en Canada.
Personeel en technologie speelt een belangrijke rol in het ontwikkeling
van S&TP. Een belangrijke factor voor S&TP ontwikkeling is
hoogopgeleide, ervaren en welgesteld personeel. Daarnaast speelt ook de
technologie niveau een belangrijke rol in het ontwikkeling.
Universiteit en instituties
De interactie tussen universiteit en high-tech bedrijven verhoogt de
onderwijs en technologische niveau van de hele S&TP. Universiteit
leveren personeel op, zorgen voor innovatie technologieën en prikkelen
de S&TP ontwikkeling. In het geval van Curaçao ontbreekt het
academisch niveau.
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•

•

•

•

•

•

•

Venture capital is een "intennediate " externe investering in klein- en
middelgroot bedrijven. Dergelijke investeringen zijn gericht op nieuwe
technologieën of innovatie producten in micro-elektronisch, computers
en biotechnologie. Naast geld wordt ook tijd en expertise aan bedrijven
aangeboden.
Management organisatie moet wetenschappelijk achtergrond hebben. De
management organisatie is actief bezig met het overdragen van
technologie en ondernemingskennis.
Fysieke infrastructuur betreft het internationale vliegveld, openbare
ruimte en IT infrastructuur. Curaçao loopt niet achter op dit gebeid, dus
kan geconcurreerd worden met landen in de regio.
Omgeving
Er is water,wind en zon. De bronnen die nodig zijn op het gebeid van
alternatief energie.
Industrie kent geen goede imago. Dit heeft temaken met de industriepark
die leegstaat. Bovendien kent Curaçao geen industrie geschiedenis maar
is een dienstverlenende eiland (haven, offshore)
De gedeputeerde van economische zaken, dhr. E. Rugennaard, heeft
aangeven dat hij achter alle activiteiten, die economische groei
stimuleren, staat. Hij wil Curaçao zien als een kennishup voor buurt
landen. De gedeputeerde is een ideale persoon om het project te
trekken/promoten en draagvlak te creëren bij de overheid.
Op dit moment wordt aan een nieuw energiebeleid gewerkt
(zie bijlage 2.4)
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3.3

Conclusie

In deze vroege initiatief fase ontbreken belangrijke informaties om een
stakeholder analyse te kunnen uitvoeren. De benaderende potentiële stakeholders
willen meewerken maar kunnen financieel niet bijdragen. Bovendien is het
ontbreken van financiële middelen één van de geconstateerde knelpunten.
Aan de hand van de SWOT analyse is tot de conclusie gekomen dat een S&TP
zoals het nu uit ziet niet realiseerbaar is. Normaal gesproken wordt de resultaten
van een SWOT analyse gebruikt om een nieuwe strategie te ontwerpen. Maar in
het geval van dit onderzoek dient het om duidelijkheid te verschaffen in de
mogelijkheid van een S&TP op Curaçao.

Een S&TP die gericht is op alternatief energie is op Curaçao niet mogelijk. De
reden hiervoor is dat belangrijke componenten die tot projectsucces moeten
leiden ontbreken. Er ontbreekt een academisch niveau dat voor de promotie van
innovatie en onderzoekactiviteiten moet zorgen. Bovendien heeft dit de
consequentie dat geen overdracht van technologie- en ondernemingskennis
overdracht kan plaatsvinden door het ontbreken van het academische niveau.
Omdat de initiatiefnemer zelf niet over financiële middelen beschikt, is het voor
hem moeilijk om volledige grijp op het project te hebben.
Kansen zijn belangrijke componenten die binnen een project voor succes kunnen
zorgen. Dit betekent niet dat een project met veel kansen om van te profiteren
per definitie succesvol zal zijn. De kansen gaan gepaard met de sterkten en een
juiste timing. De timing is op dit moment perfect om de S&TP concept op
Curaçao te introduceren. Het nieuwe energiebeleid is een goed middel om
draagvlak te creëren bij de overheid. Maar de kans wordt overschaduwd door
een zwakte, de initiatiefnemer is niet in het bezit van grond. De initiatiefnemer
zal een aanvraag moeten doen voor overheidsgrond. De procedure bij de
domeinbeheer voor grond duurt heel lang.
Niet alleen het financiële aspect is een belemmering maar ook het ontbreken van
een bekende initiatiefnemer/trekker van het project. Initiatiefnemers of trekkers
van S&TP ontwikkelingen zijn voornamelijk personen of organisaties die
international bekend zijn op het betreffende gebied. Klanten, bezoekers en
buitenlandse investeerders moeten geïnteresseerd rakken bij het horen van de
naam van de initiatiefnemer/trekker.
Wellicht liggen de kansen voor een S&TP op Curaçao in de medische richting.
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4.

Uitwerking ontwikkelingsplan

Naar aanleiding van het gesprek met professor Lex de Lange en de resultaat van
de SWOT analyse is tot de conclusie gekomen dat de kansen op Curaçao in een
cluster liggen. Met andere woorden een geografische concentratie van onderling
verbonden ondernemingen en gespecialiseerde leveranciers, dienstverleners en
verwante instellingen (universiteiten, brancheorganisaties, normalisatieinstituten) actief op een specifiek terrein die met elkaar concurreren en
coöpereren.
Een S&TP had wetmg draagvlak waardoor het niet realiseerbaar was. Met
weinig draagvlak wordt bedoeld:
• Er is geen academisch niveau
• Er ontbreekt een bekende trekker op de gebeid van alternatie energie
• De overheid kan de rol van risicodrager niet invullen.
Een ontwikkeling is afhankelijk van de juiste timing en het kunnen profiteren
van de kansen. Curaçao heeft op dit moment behoefte aan een nieuwe
ziekenhuis. Professor dokter Bob Pinedo, geboren te Curaçao, ziet de
mogelijkheid om op Curaçao een Kanker Center te ontwikkelen. Hij zei in een
interview in 2006:
"Op Curaçao moet eerst duidelijkheid komen over het ziekenhuis. Een
specialistisch centrum als dit is alleen mogelijk als de basis van de zorg op orde
is. Dus er zal daar eerst een nieuw ziekenhuis moeten komen, maar ik wil graag
meedenken om de medische infrastructuur te verbeteren".
Dit is een unieke kans om dit project te ontwikkelen doormiddel van de cluster
strategie van Michael E. Porter. Deze gebiedsontwikkeling heeft als centrale
punt het academisch ziekenhuis met de belangrijke component de Kanker
Center. Rondom het academisch ziekenhuis worden een S&TP, hotel,
aanverwante bedrijven en instellingen ontwikkeld. In figuur 4.1 is schematisch
de cluster weergegeven.
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4.1

Curaçao Cluster

Hotel

Figuur 4.1 Cluster netwerk

Toelichting:
• Speciale business diensten ZlJn: banken, accounting, juridisch,
belastingsadvies.
• Speciale risico kapitaal ZlJn organisaties die inverteren m andere
ondernemingen.
• Speciale onderzoek zijn medische test instellingen, laboratoria,
bloedbank.
• Science & Technology Park is gericht biotechnologie of wel Life
sctence.
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De naamsbekendheid van professor dokter Pinedo is een belangrijke element in
dit project. Als trekker van het project zal de naam van de professor zorgen voor
veel internationale aandacht en investering. Door de lange wachttijd in
Verenigde Staten zullen veel patiënten naar de Kanker Center komen. Normaal
gesproken duurt een behandeling drie tot vijf dagen. Het hotel zorg voor
accommodatie voor de familieleden die mee reizen met de patiënten(medisch
toerisme). Naast het aantrekken van investering zullen ook buitenlandse
oncologen en artsen aangelokt worden voor het academisch ziekenhuis.
Daarnaast kunnen deze professors en artsen zorgen voor de upgrade van de
medische universiteit, door het bezorgen van colleges en lezingen. Binnen deze
cluster past ook een S&TP. De S&TP gericht op medische sector zorgt voor
kennis en technologie stroom tussen universiteit, bedrijven, andere instellingen
ende markt.
In figuur 4.1 is te zien dat er binnen de cluster ook een wijk wordt ontwikkeld.
Met een wijkontwikkeling wordt er draagvlak gecreëerd bij de overheid. In
bijlage 2.2 is te lezen hoe positief de overheid van Curaçao tegevnover
wijkvernieuwing staat.
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4.2

"Framework" cluster

In figuur 4.2 is een voorstel gemaakt van de clustermethodologie voor Curaçao.
De figuur laat zien, aan de hand van het diamant model van Porter, hoe Curaçao
concurrentievoordeel kan behalen.
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Figuur 4.2 het Curaçao 'diamant'

4.3

Besluitvorming ten behoeve van projecten

4.3.1

Situatieanalyse

Om de kracht en belangen die vanuit de omgeving die van invloed zijn op het
ontwikkeling van de Curaçao cluster te analyseren, wordt hier achtereenvolgens
een krachtenveldanalyse en een beïnvloedingsanalyse uitgevoerd. Het doel van
deze krachtenveldanalyse is om de houding van de belangrijkste spelers rondom
de ontwikkeling van een Science & Technology Park via een cluster te Curaçao
in kaart te brengen. Deze analyse wordt uitgevoerd om uiteindelijk te komen tot
een zo uitgebreid mogelijke overzicht van de acties die ten opzichte van de
risico's en kansen ondernomen moeten worden om voldoende draagvlak te
creëren voor de ontwikkeling.
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Het doel van de beïnvloedingsanalyse is om de houding van de actoren ten
opzichte van het projectresultaat vast te stellen.
Het eindresultaat van zowel de krachtenveldanalyse als de beïnvloedingsanalyse
worden samengevoegd en weergegeven in één tabel (zie bijlage 6).
Krachtenveldanalyse

Het procesontwerp begint met een krachtveldanalyse om de houding van de
belangrijkste actoren en tegenstanders in kaart te brengen. De analyse bestaat uit
4 stappen die achtereenvolgens in deze paragraaf aan de orde zullen komen.
Stap 1: Actoren analyse

Om helder in beeld te krijgen wie welke rollen vervult, is er een actorenanalyse
uitgevoerd. De actoren zijn:
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1. Science & Teclmology Park Foundation CSTPF
2. Prof. dr. Pinedo
3. Zernike Group
4. Hotelketen
5. Medische universiteit
6. Kanker Center
7. Academisch ziekenhuis
8. Landelijk overheid
9. Eilandgebied Curaçao
10. Bureau Domeinbeheer
11. Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV)
12. Secretariaat Stadsvernieuwing
13. Dienst Economische Zaken (DEZ)
14. Dienst Werk en Inkomen (DWI)
15. Innovatiecentrum
16. Kamer van Koophandel Curaçao
17. Financieringsinstellingen
18. Maatschappelijke organisaties
19. Grondeigenaren
20. Media
21. Bouwbedrijven
22. Projectontwikkelaars

Stap 2: Energieprofiel
Door een energieprofiel te maken van de betrokkenen wordt in kaart gebracht
wat de houding van de actoren ten opzichte van het project is.
Stap 3: Relevantieanalyse
De relevantieanalyse geeft aan hoe belangrijk de betrokkenen ZIJn voor het
project.
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Stap 4: Projectkaart
Gebruikers van het eindresultaat
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4.3.2

De beïnvloedingsanalyse

Om de houding van de actoren ten opzichte van het projectresultaat vast te
stellen wordt een beïnvloedingsanalyse gemaakt welke uit de volgende 3 stappen
is opgebouwd .
Stap I : De beïnvloedingsanalyse
Om de houding van de actoren ten opzichte van het projectresultaat vast te
stellen wordt een beïnvloedingsanalyse gemaakt.
Ten eerste de mate van beïnvloedbaarheid van de actoren.
HierbU geldt:
+
beïnvloedbaar
+/wellicht beïnvloedbaar
niet beïnvloedbaar
Vervolgens wordt de manier van beïnvloeding vastgelegd .
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Stap 2: Beïnvloedingskaart
Uit stap 1 volgt een beïnvloedingskaart waaruit voortkomt welke partijen
beïnvloedbaar zijn en hoe zij zijn tegenover de plannen.
Ideaal zou zijn om de partijen die positief tegenover de cluster staan, te
gebruiken om de partijen die negatieftegenover staan te beïnvloeden.
Houding ten opzichte
van
project
en
projectresultaat

-

I

+/-

Positie ve houding
Kanker Center

CSTPF

-------------Academisch ziekenhuis

1- ZJr'!i~

ar~UI!_ - - - - Prof. dr. Pinedo

Eilandgebied
Media

I
Negatieve houding

Media

Universiteit
Gronde igenaar
Maatschappelijke organisaties

-------------- f------------

Stap 3: Fannuleren van potentiële kansen
Uit deze analyse blijkt welke partijen gemakkelijk en welke moeilijk te
beïnvloeden zijn. In de hierboven weergegeven beïnvloedingskaart zijn de meest
interessante partijen in de grijsvlak geplaatst. In de bovenste helft zijn de partijen
weergegeven die positief staan en te beïnvloeden zijn. De partijen weergegeven
in het onderste gearceerde vlak staan negatief tegenover het project, maar zijn
wel te beïnvloeden om eventueel een andere houding tegenover het project aan
te nemen. Zo zou de media gebruikt kunnen worden om de maatschappelijke
organisaties te informeren en hun positief te beïnvloeden.

Eindoordeel
Aan de hand van de analyses en tabellen komt duidelijk naar voren welke parijen
veel macht hebben en het project zullen trekken . Professor Pinedo , media,
eilandgebied Curaçao (overheid), Academische ziekenhuis, grondeigenaren en
maatschappelijke organisatie zijn de belangrijke betrokkenen van het project.
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4.3.3

Procesplan

Indien er voldoende informatie omtrent het project beschikbaar zijn, wordt een
projectplan opgesteld. Het projectplan is het voorlaatste onderdeel van de
besluitvorming ten behoeve van projecten. Dit onderdeel bestaat uit informatie
over het projectresultaat, samenwerking en beheersplan (geld, tijd, informatie,
kwaliteit en organisatie). In dit onderdeel worden belangrijke analyses gedaan,
waaronder analyse met behulp van de MKDH-model en visgraatdiagram.
Het project wordt opgedeeld in meerdere deelprojecten. Aan de ene kant wordt
er een bestaand ziekenhuis opgeheven en wordt een academisch ziekenhuis met
een Kanker Center gerealiseerd. Rondom het academische ziekenhuis komt een
cluster. De cluster brengt nieuwe deelprojecten met zich mee waaronder een
S&TP, kantoorgebouwen, hotel etc.
Maar omdat geen nadere onderzoek is plaats gevonden met betrekking tot het
ontwikkelen van de medische cluster project, kon een volledige procesplan niet
worden opgesteld.
Uit het schema hieronder is te zien dat de belangrijkste beslismoment is nadat
men stat met de bouw van het academisch ziekenhuis. Het academisch
ziekenhuis is de centrale ontwikkeling rondom de andere projecten. De hele
proces voor elke ontwikkeling bestaat uit een aantal beslismomenten, zoals
vaststellen over-all doel/visie, opstellen communicatieplan, concept ontwerp,
vaststellen haalbaarheid, financiële onderbouwing etc., zie figuur 4.3.
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5.

Conclusie & discussie

Het doel van dit onderzoek was om antwoord te geven op de vraag "Is een
business Science & Technology Park op Curaçao realiseerbaar?".
Uit de literatuurstudie is gebleken dat een Science & Technology Park een
fysieke locatie is, opgericht als onroerend goed, die onderhouden wordt door
gespecialiseerde professionelen. Meestal is een S&TP gevestigd dicht bij een
universiteit waarbij ook een operationele link bestaat. Op een dergelijk terrein
vestigen zich bestaande of nieuwe bedrijven die zich bezig houden met
onderzoek en ontwikkeling. S&TP heeft een hoge technologie en management
niveau waardoor de overdracht van technologie- en o ndememingkennis wordt
gestimuleerd. Afhankelijk wie de initiatiefnemer of de aandeelhouders zijn, heeft
de S&TP een bepaalde rol te vervullen. Voor de overheid is een S&TP een
instrument om economische groei te stimuleren. De overheid speelt een
belangrijke rol bij het tot stand komen van een S&TP project. De overheid is de
partij die de risicodrager is. De overheid bijdrage in een dergelijke project is
meestal niet door direct te financieren. Meer gebruikelijk is het gratis verkrijgen
van grond van de overheid of een forse reductie op de koopprijs.
Opzet van parken zijn unieke activiteiten waarvan mogelijke informatie te
verkrijgen zijn. Er is echter geen gelijke patroon die genomen wordt om een
S&TP te realiseren. Parken komen tot stand uit initiatief van een iemand en
komen tot stand door te profiteren van mogelijkheden. Voor een succesvolle
opzet van een S&TP gelden de vijf factoren aandeelhouder, locatie, missie,
Business Incubator klanten, en financiering. De meeste S&TPs zijn publiekprivaat samenwerking. Dit is een reden waarom subsidies een belangrijke rol
spelen in het opzetten en beheer.
Stelling:
Science & Technology Park gericht op alternatief energie is op Curaçao
onmogelijk.
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Gedurende het onderzoekperiode is gekeken naar de mogelijkheden van een
Science & Technology Park gericht op alternatief energie. Na gesprekken met
verschillende potentiële stakeholders en bestuderen van de S&TP theorie is
geconcludeerd dat de S&TP niet realiseerbaar is. De reden is dat er een
academisch niveau en lokale stakeholders ontbreken. Uit het onderzoek is niet
gebleken dat CSTPF bij de gebiedsontwikkeling zelf door middel van
eigendomspositie samen met het grondbezit van de overheid tot een integrale
ontwikkeling van de S&TP project kan komen. Daarnaast kan er niet verwacht
worden dat de overheid de rol inneemt als de partner die voor het risico kapitaal
zorgt ten behoeve van een S&TP ontwikkeling.
Na het bestuderen van de nieuwe ontwikkelingsvisies voor stedelijk
ontwikkeling is tot een nieuwe conclusie gekomen. Het ontwikkelen van het
gebied aan de hand van de clustermethodologie van Michael E. Porter maakt een
S&TP wel mogelijk. Er kan geprofeteerd worden van de willigheid van prof. dr.
Pinedo om een nieuwe academische ziekenhuis met een Kanker Center te
ontwikkelen. Rondom het nieuwe ziekenhuis wordt er een cluster ontwikkeld.
Met andere woorden een geografische concentratie van onderling verbonden
ondernemingen en gespecialiseerde leveranciers, dienstverleners en verwante
instellingen (universiteiten, brancheorganisaties, en andere instituten) actief op
het medische gebied die met elkaar concurreren en coöpereren. Door de
bekendheid van de professor zal er voor het academische ziekenhuis
buitenlandse investering aangetrokken worden. Bovendien kan het project
rekenen op voldoende draagvlak van de overheid omdat het project bijdraagt aan
het upgrade van de medische infrastructuur, onderwijsprogramma en de
concurrentievoordelen van Curaçao. Door cluster is financiële ondersteuning van
de overheid niet nodig. De overheid richt zich op het opstellen van beleid op het
gebeid van technologie en wetenschap, promotie van export en van buitenlandse
investering en andere onderwerpen.
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Discussie:
De resultaten uit dit onderzoek geven een redelijk positiefbeeld van de
mogelijkheid voor de ontwikkeling van een S&TP via een cluster. Daarbij
dienen nog wel enkele kanttekeningen te worden gemaakt.
• Maar is het resultaat niet te optimistisch?
• Is er uitgebreide haalbaarheidstudie vereist voor de cluster project?
• Wordt de rol van CSTPF niet ondergeschikt?
• Is een Science & Technology Park in een cluster noodzakkelijk? Binnen
een cluster zitten ook R&D instellignen.
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Bijlage 1 Literatuurstudie
1.

Wat is een Science & Technology Park (S&TP)?

Inleiding
Dit hoofdstuk is bedoeld om inzicht te verschaffen in het begrip 'Science &
Technology Parks'. Het betreft hier een Engelse term die vaak vergeleken wordt
met termen als High-tech campus, Business Park, Research Park, clustering en
bedrijventerrein. Om te voorkomen dat er een verkeerde interpretatie wordt
gemaakt, zal er in het kader van dit rapport alleen de term Science &
Technology Park toegepast worden.
Definitie van Science & Technology Parks
"Science" ofwel wetenschap en technologie zijn nauw met elkaar verbonden. Uit
literatuuronderzoek is gebleken dat het begrip Science & Technology Park niet
uit te drukken is in één universeel geaccepteerde definitie. Er zijn verschillende
verenigingen van parken en experts die hun eigen definities hebben gevormd
voor de term Science & Technology Parks. In deze paragraafworden enkele van
de definities geciteerd, met als doel de belangrijkste aandachtspunten uit te
halen.
De definitie voor Science park volgens de IASP:
"Sciencepark is a property-based initialive which:
1. Has operational links with universities, research centre's and other
institutions of higher education;
2. Is designed to encourage the formation and growth of knowiedge-based
industries or high value-added tertiary firms, normally on site;
3. Has a steady management team actively engaged in fostering the transfer
of technology and business to tenant organizations. "
(Durào D. et al, 2005)
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In 2002 werd een nieuw definitie voor S&TPs door de internationale raad van
IASP opgesteld: "A science park is an organization managed by specialized
professionals, whose ma in aim is to i ncrease the wealth of i ts community, by
promoting the culture of innovation and the competitiveness of its associated
businesses and knowiedge-based institutions. To reach these goals, a science
park stimulates and manages the flow of knowledge and technology among
universities, R&D institutions, companies and market; it facilitates the creation
and growth of innovation-based companies through incubation and spin-off
processes, and provides other value-added services as welf as high quality space
and facilities. "
(Duräo D. et al, 2005)
In de inleiding is aangegeven, dat men regelmatig Science & Technology Parks
vergelijkt met andere termen. Hierdoor is de definitie gegeven door AURP (the
Association of Universities and Research Parks) voor onderzoek park, ook
opgenomen in dit rapport. De definitie van A URP komt overeen met die van
IASP. Maar er komen nog enkele interessante aspecten in deze definitie naar
voren, namelijk: het aspect van de eigendom, de rol van S&TP en het aspect van
opbrengst maken.
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De definitie volgens AURP luidt als volgt:
"A property-based venture which has:
1. Existing or planned land and buildings designed primarily for private
and pub/ie research and development facilities, high technology and
science based companies and support services; a contractual andlor
forma/ ownership or operational relationship with one or more
universities or other institutions of high education and science research;
2. A role in promoting research and development by universtties in
partnership with industry, assisting in the growth of new ventures and
promoting economie growth;
3. A role in aiding the transfer of technology and business skilis between
the university and industrial tenants. The park (or incubator) may be a
non-profit or for-profit entity, owned fully or partially by a university or
a university related entity. Alternatively, the park (or incubator) may be
owned by a non-university entity but have a contractual or other forma/
relationship with a university, including joint or cooperative ventures
between a privately developed research park and university. "
(Duräo D. et al, 2005)
Uit de definitie van Justin Tan komt naar voren dat een S&TP een management
functie heeft die zich actief bezig houdt met de overdracht van technologie en
ondememingsvaardigheden aan de gevestigde organisaties. Deze actieve
betrokkenheid van het management moet leiden tot clustering van klein- en
middelgrote bedrijven met een ruime geconcentreerde netwerk. Door de
onderlinge link tussen de bedrijven kan de S&TP worden gezien als een
collectieve onderneming.
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Aan de hand van de verschillende definities die zijn bestudeerd kan er een
opsomming gemaakt worden van belangrijke aandachtspunten. Deze
aandachtspunten zullen in het kader van dit onderzoek gebruikt worden als
criteria waaraan een park moet voldoen om als een Science & Technology Park
beschouwd te kunnen worden.
De criteria voor een Science & Technology Park zijn:
1. Stimulatie van technologie en onderneming kennis;
2. Assisteren in het opstarten van nieuwe ondernemingen;
3. Operationeel link met universiteiten, onderzoek centra en bedrijven
onderling;
4. Naast deze link is er een contractuele en/of een eigendom relatie met een
hogere onderwijsinstelling;
5. Er is een management organisatie gevormd door gespecialiseerde
professionelen;
6. Instrument om economische groei te promoveren.
De hierboven genoemde criteria moeten duidelijkheid scheppen over het feit dat
S&TPs niet vergelijkbaar zijn met andere ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
alleen een fysieke locatie zijn waar high-tech bedrijven zich komen vestigen
zonder enige organisatorische verplichting of doel, zijn geen S&TPs.
De rol van Science & Technology Parks

Er is geen universeel geaccepteerde definitie voor Science & Technology Parks.
Verschillende instituten en experts hebben hun eigen definitie. In de vorige
paragraaf is een opsomming gemaakt van criteria voor een S&TP. In deze
paragraaf zal er gekeken worden naar de verwachte rol en de daadwerkelijke rol
die S&TPs vervullen.
Volgens het artikel van de experts Hansson, en collega's, is de rol van een S&TP
het verzorgen van een katalytische incubator omgeving die nodig is om basis
universiteitwetenschap te transformeren in commerciële innovatie variabelen.
Deze rol en de definities gegeven in de vorige paragraaf, hebben een direct
verband met elkaar. De termen onderzoek, hogere onderwijsinstelling en
promoveren van de overbrenging van technologie- en ondernemingkennis
komen voor in zowel de rol als de definitie.
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Men gelooft dat S&TPs de oplossing zijn voor complexe politieke en
economische kwesties in de samenleving. Men vetwacht van S&TPs dat ze
regionale industriële problemen oplossen, publiek gefinancierde onderzoek
commercialiseren, nieuw product ontwikkeling promoveren en werkgelegenheid
creëren. Dit geloof heeft in de jaren '80 en '90 geleid tot een enorme toename
van "high-tech" industrieën. Overheden van verschillende delen van de wereld
hadden gedurende deze periode een afspraak met de wetenschap. De wetenschap
kreeg geld van de maatschappij zonder enige vootwaarde, tetwijl de wetenschap
de interessen van de maatschappij vervulde. De nieuwe afspraak, waarbij de
wetenschap financiering ontvangt van de maatschappij met duidelijke afspraken
hoe dit moet worden uitgegeven, leidde tot een nieuwe rol.
Science & Technology Parks werden door politici gezien als instrumenten.
S&TPs hadden de rol gekregen om onderzoekers, instituten en bedrijven samen
te brengen, om op die manier de overdracht van wetenschappelijke kennis in een
commerciële context te promoten.
Uit recente onderzoeken is gebleken dat de verschillende politieke instrumenten
om economische groei te stimuleren, twee dimensies kennen. Business
incubatoren is de categorie met een hoog management niveau, tetwijl de Science
Parks een hoge technologie niveau maar een laag management niveau bezitten.
In het geval van de traditionele industriële bedrijven zijn beide niveaus laag. De
onderzoekresultaten geven aan dat technologie centra een hoge technologie en
management niveau hebben. Een S&TP kan gezien worden als een combinatie
van een Science park en een technologie center. Deze combinatie betekent dat
een S&TP een hoge technologie en management niveau moet bezitten.
S&TPs met de rol van intermediaire tussen publieke onderzoek en belangrijke
industriële clusters in een bepaalde regio, zijn meestal het initiatief van
onderzoekers van een universiteit. Deze S&TPs worden opgericht met het doel
het aanmoedigen van synergie tussen nieuwe bedrijven, het onderzoek wereld,
universiteiten en gevestigde ondernemingen.
(Hansson F. et al, 2005)
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2.

Wat is bekend over Science & Technology Parks?

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: "Wat is bekend over
Science & Technology P arks?". Dit is een belangrijke vraag in dit onderzoek,
omdat het de basis vormt voor de vraag: wat zijn de mogelijkheden voor een
nieuw Science & Technology Park initiatief.
Om antwoordt op de eerste vraag te geven, wordt gekeken naar S&TPs in
Nederland, de specialisaties mogelijkheden van S&TP en de recente trends.
Daarnaast wordt een beeld gegeven over de omvang van S&TPs.
Nederlandse Science parken
Deze paragraaf betreft een globaal inzicht op de Science & Technology Parken
in Nederland.
Uit literatuuronderzoek en een interview met mevrouw E. Smit is gebleken dat
er twee type parken zijn. Ten eerste parken die één bedrijf als bron hebben.
Hierbij valt te denken aan een bedrijf dat zich ergens vestigt met een bepaalde
basis technologie. Nadat het bedrijf zich heeft gevestigd, komen toeleveranciers,
spin-offs of kennisinstellingen zich aansluiten. High Tech Campus Eindhoven is
een goed voorbeeld van dit type. Het tweede type heeft een
kennisinstelling/publiek sector als bron. Een voorbeeld hiervan i s Leiden B IO
Science Park dat tot stand is gekomen door het initiatief van de kennisinstelling
en de gemeente. Deze zijn tevens ook de partijen die in dit gebied grond in
eigendom hadden.
In figuur 1 is te zien dat tussen 2006 en 2007, 40 procent van de S&TPs in de
wereld onder te verdelen zijn in park type twee.
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Figuur 1: S&TPs eigenaar structuur (wereldwijd) 2006-2007 (IASP 2007)
Het is een moeilijke opgave om een antwoord te geven op het vraag "wat is
bekend over S&TP in Nederland. De reden hiervan is dat er verschillende
termen worden gebruikt voor dezelfde activiteiten en kenmerken. Zo wordt in
het praktijk meer gesproken over clustering van kennisintensieve bedrijvigheid
of kennisparken.
Science/ technology parken in Nederland kennen al een lange geschiedenis. Al
in de jaren vijftig was de high-tech campus rond Philips Eindhoven gekomen.
Het was in de jaren tachtig dat het debat over de kenniseconomie voor heeft
gezorgd dat er een meer gestructureerde beleid gericht op de ontwikkeling van
lokale kennisparken kwam. De gemeenten waren onder de indruk van de
succesvolle buitenlandse parken. De gemeenten wilden ook een ruimtelijke
clustering en marketing van de kennisinfrastructuur voor de locale economie
bereiken. Voorbeelden van parken die toen werden opgericht zijn, het Marine
Teclmology Park te Den Helder, het Geomaticapark Marknesse en het
Biopartner Centre in Maastricht. Verder bleek uit een rapport die in 1984 is
verschenen dat in Enschede de Universiteit Twente van groot belang was voor
de ontwikkeling van high-tech bedrijvigheid in de omgeving. Daarnaast heeft de
Tijdelijke Ondernemers Plaats regeling (TOP-regeling) voor hoogwaardige
banen en spin-off ondernemingen op of rond het Business & Sciencepark
gezorgd. In de verdere ontwikkelingen van het kennispark in Enschede spelen
gemeente, Universiteit Twente en Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij
(OOM) een belangrijke rol.
Evenzo heeft de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit, Ontwikkelings
Maatschappij en de banken een belangrijke rol gespeelt om gezamenlijk het
Zernike SciencePark in Groningen te ontwikkelen. Het idee was oorspronkelijk
van een professor die in het buitenland had gezien dat een dergelijk park een
belangrijke
rol
kon
spelen
bij
de
commercialisering
van
natuurwetenschappelijke kennis. De succes factoren van de kennispark zijn de
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ict-infrastmctuur (GN-IX), de samenwerking van de kennisinstellingen en
bedrijven en de vestiginglocatie dicht bij de stadcentrum. Om een betere
investeringsklimaat te creëren, wordt gedacht aan een light-rail verbinding. Dit
zal voor zorgen dat het Zemike Science Park een A-locatie wordt. In de
beleggingsleer is een A-locatie een goed met openbaar vervoer bereikbaar
lokatie met beperkt gebruik van auto's. (Gooi P. et al, 2001) (Boneschansker E.
et al, 2003)

Wat zijn de trends op het gebied van Science & Technology Park?
Het is gebleken dat S&TPs in de 21 ste eeuw een trend op zich zelf is geworden in
de hele wereld. In figuur 2 is te zien dat sinds 1995 er in toenemende mate
S&TPs zijn opgericht.
CreatlonoJSTPs ('>)

-

./

Figuur 2: S&TPs ontwikkelingcurve (wereldwijd) (lASP, 2007)
Volgens een onderzoek van IASP (International Association of Science Parks)
zijnde meerderdeel van de S &TPs in de wereld "Semi-Specialist" (figuur 3).
Deze zijn parken die naast bedrijven met een bepaalde technologie ook andere
technologie toestaan op het park.
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Figuur 3: S&TPs specialisaties (wereldwijd) 2006-2007 (IASP, 2007)
Belangrijker nog in de kader van dit onderzoek is namelijk wat de verschillende
specialisaties zijn. In het onderstaande tabel 1 zijn de activiteiten of specialisatie
van S&TPs in Europa op een rij gezet. Hier is te zien dat bijvoorbeeld Zemike
Science park te Groningen zich richt op de top drie S&TP activiteiten in Europa .
De nadruk ligt namelijk op bedrijvigheid op het gebeid van high-tech, iet en
biotechnologie.
Activiteiten/ specialisaties
High-tech
!CT
Biotechnologie/ Farmaceutica
Onderzoek en Ontwikkeling (R&D)
Kennis industrie/ Nieuw economie bedrijven
Combinatie van activiteiten
Diverse service activiteiten
Diverse productie activiteiten
Onderneming en financiële service
Verkoop, marketing en distributie

%
18,6
18,2
14,2
12,2
ll ,5
9,5
8,8
6,1
0,6
0,4

Tabel 1 Europese park activiteiten/ specialisaties (CSES, 2002)
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Verder zijn nog veel andere trends op het gebied van S &TPs in de wereld te
noemen. Hieronder volg een opsomming die in de kader van dit onderzoek
meest interessant zijn:
•
•

•
•

•
•

•

Parken gaan de nadruk leggen op een sector. Met name in de biomedische sector rukken steeds meer parken op.
Science parken worden in een toenemende mate gefinancierd door
privaat kapitaal. Dit gebeurtvoornamelijk in de vormvan 1eningen en
direct investering.
De toegevoegde waarde die S&TPs demonstreren, leidt tot meer
financiële ondersteuning van overheden.
Er is een verschuiving op het gebied van S&TP gebouw.
• Parken beiden steeds meer gespecialiseerde ruimtes met
specifieke infrastructuren.
• Meer "smart buildings" met een hoog digitaal infrastructuur
capaciteit en ander hightech uitrustingen.
• Momenteel is er een afname in de aantal nieuwe gebouwen.
• Men kiest voor hoogbouw, om te proberen een hogere grond
waarde te behalen.
Een hoog niveau van interactie tussen S&TPs en regionaal
ontwikkelingstrategie.
Het "Technology precincts" concept. Dit concept houdt in dat een
complete zone of regio mee wordt genomen in de economische groei
strategie van de overheid. De overheid stelt beleid op ten behoeve van
technologie, innovatie, investering, economie ontwikkeling en Science &
Technology Park infrastructuur.
Beter gestructureerde parkmanagement ("Het sturen van de inrichting
van een terrein. het 'managen' van voorzieningen en het beheren van
openbare en private ruimtes. Marktpartijen en overheden hebben hierbij
een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen zorgen zij voor een optimale
kwaliteit van werk1ocaties, nu en op (zeer) lange termzjn" (SenterNovem,
2004))

(Kirk C.M., et al. 2004)
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Omvang
Uit onderzoek is gebleken dat de S&TPs in de wereld zijn aan het toenemen .
Figuur 4 laat zien dat 78 procent van de S&TPs na opzet gaan uitbreiden. Maar
niet alleen de nieuwe S&TPs hebben uitbreidingsplannen. Een hoog percentage
van parken in de wereld hebben naar aanleiding van ontwikkelingen in de
wereld (economie en bevolking groei), plannen voor uitbreiding. Deze twee
ontwikkelingen worden interessant als deze tegenover de S&TPs
ontwikkelingcurve(figuur 2) wordt gezet. S&TP ontwikkelingen hebben de
aandacht van iedereen en worden in grote hoeveelheden en schaal ontwikkeld.

Ex pansions afte-r creation

ï

Figuur 4: S&TP uitbreiding na opzet (wereldwijd) 2006-2007 (IASP, 2007)
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Figuur 5: Uitbreidingspla!U1en (wereldwijd) 2006-2007 (IASP, 2007)
Tot nu toe is er in dit rapport niet aan de orde geweest hoeveel de gangbare
totale ontwikkeling oppervlakte voor een S&TP bedraagt. Hiermee wordt
bedoeld de hoeveelheid vierkantenmeters die men aan land gebruikt voor een
S&TP. Dit is een belangrijke informatie voor een opdrachtgever/initiatiefnemer.
Er moet gekeken worden of voldoende ruimtebeschikbaar is om een S&TP te
realiseren. In figuur 6 is te zien dat de meeste parken kleiner zijn dan 200.000
m2 . Om te ku!U1en concurreren met de andere S&TPs in de wereld zal een
nieuwe park moeten beschikken over de gangbare park oppervlakte grote.
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Figuur 6: S&TP oppervlakte (wereldwijd) 2006-2007 (IASP, 2007)
Er zijn nog twee informaties die in de kader van dit onderzoek van toegevoegde
waarde kunnen zijn. Volgens de IASP hebben 36 procent van de S&TP
gebouwen meer dat 80.000 m2 vloeroppervlakte. De hoeveelheid
vloeroppervlakte geeft aan de hoeveelheid ruimte die nodig is voor huisvesting.
80.000 m 2 is wat ongeveer nodig is om rond 50 bedrijven te huisvesten.
(IASP, 2007)
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3.
Opzet en financiering van Science & Technology
Parks
Inleiding
Dit hoofdstuk betreft het opzetten en financieren van S&TPs gekeken vanuit
"Business Incubators".

Business Incubators (Bis)
In dit rapport is al eerder naar voren gekomen dat Science & Technology Parks
regionale instmmenten zijn om economische groei te stimuleren. Maar er IS
echter niet stil gestaan bij het feit dat S&TPs type "Business Incubators" zijn.
De definitie voor "Business Incubators" is als volgt:
"An organization that accelerates and systematizes the process of creating
successful ente1prises by providing them with a comprehensive and integrated
range of support, including: Incubator space, business support services, and
clustering and networking opportunities.

By providing their clients with services on a 'one-stop-shop' basis and enabling
overheads to be reduced by sharing casts, business incubators significantly
imprave the survival and growth prospects of new start-ups.
A successfitl business incubator wil! generale a steady flow of new businesses
with above average job and wealth creation potent ia!. Differences in stakeholder
objectives for incubators, admission and exit criteria, the knowledge intensity of
projects, and the precise configuration offacilities and services, wil! distinguish
one type of business incubator from another. "
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De meeste Business incubators komen voor in Noord Amerika gevolgd door
West Europa, waarvan zes in Nederland. In figuur 7 is een globale beeld
gegeven van het aantal incubators.

Figuur 7: Business Incubators (CSES, 2002)
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Hoe worden Science & Technology Parken gefinancierd?
De meeste BI, in welke vorm dan ook dat ze zijn opgezet, zijn voor een groot
deel afhankelijk van financiële hulp. In het eerste deel van deze paragraaf zal
gekeken worden naar de verschillende financieringsmogelijkheden voor het
opzetten van een S&TP. In het tweede deel wordt gekeken naar de opbouw en
fmanciering van operationele kosten. En het laatste deel van de paragraaf betreft
het break-even punt.
I.~

Uit het onderzoek, verricht door Centre for Strategy & Evaluation Services, is
gebleken dat de opzet kosten van een BI ongeveer 4 miljoen euro bedragen. Dit
is maar een indicatie, want de hoogte van het bedrag is echter afhankelijk van de
aard van de BI (profit of non-profit). Tijdens de opzet fase zijn de meeste BI
afhankelijk van financiële hulp van de publieke sector. Dit lange termijn
publieke financiële hulp is echter wel voorwaardelijk. Een park moet kunnen
bewijzen dat zijn activiteiten de meest kost effectieve manier is voor
werkgelegenheid. In tabel 5 is te zien dat een park bijna voor de helft wordt
gefinancierd door de overheid. De management moet er voor zorgen dat op een
korte termijn over wordt gestapt naar zelfondersteuning.
Bron
Subsidie - Overheid en publieke instanties
Subsidie - EU en Internationale instanties
Betaling door banken en andere private organisaties
Andere bronnen
Betaling door Universiteiten en andere onderzoek- en ontwikkelingsorganisaties

0

/o

46
22
13
13

s

Tabel 5 Financieringsbron (CSES, 2002)
Uit een gesprek met mevrouw Smit, de Account manager van BlO Science Park
Leiden, is een beeld gekregen waarom de helft van de opzetkosten gefinancierd
worden door de overheid. In het geval van de BlOSciencePark Leiden, heeft de
publieke financiële hulp voor het grondeigendom. De overheid van Leiden is
eigenaar van de grond en is in samenwerking met onder andere de Leiden
Universiteit en de Leiden Universiteit Medisch Center, besloten de grond te
exploiteren door middel van een Science Park. In dit geval is de volgende
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conclusie te trekken: omdat de overheid initiatiefnemer is en het grootste deel
van de grond in eigendom heeft, is overige financiering anders dan de publieke
financiële hulp niet nodig.

2. Beheer
De beheerskosten die voor 41% uit totaal loonkostenluitkeringen bestaat
bedraagt €500.000 per jaar. In tabel 6 is weergegeven waaruit de beheerskosten
is opgebouwd.
Beheerskosten
Loonkosten/uitkeringen
Overige kosten- diensten aan huurders (gevestigde bedrijven)
Gebouwkosten, bijv. onderhoud kosten
Ander kosten als, voorzieningen, installaties, telecommunicatie

o/o
41,0
24,6
22,1
13,3

Tabel 6 Business Incubator Beheerskosten (CSES, 2002)
Merkwaardig is dat er geen verschil is tussen "profit en non-profit" BI voor wat
betreft het dekken van beheerkosten. Beide typen gebruiken dezelfde benadering
vanuit de huurinkomen en andere park kosten. De consequentie hiervan is dat
Bis tijdens de opzetfase snel de maximale huurinkomen willen bereiken ten
koste van een kwalitatief toegangscriteria. Naast het accepteren van alle
geïnteresseerde bedrijven, worden ook de uitgangsregels niet nageleefd.
Gebruikelijk is dat embryo bedrijven die volwassen worden, worden "graduate"
(krijgen een andere rol binnen het park). Maar omdat het park garantie heeft op
de huurinkomen, worden volwassen ondernemingen niet "graduate". In tabel 7
wordt de bron van inkomen aangegeven voor het dekken van de beheerskosten.
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Bron van inkomen
Huur en andere lasten
Subsidie - Overheid en publiek instanties
Opbrengsten van bijvoorbeeld service contracten
Subsidie - EU en Internationale instanties
Andere bronnen
Betalingen door universiteiten en R&D organisaties
Betalingen door banken en andere private sector organisaties
Investering inkomen bijvoorbeeld aandelen

0

/o
39,5
27,3
11 '1
10,1
5,6
3,0
2,6
0,8

Tabel 7 Manier van het dekken van beheerskosten. (CSES, 2002)

Praktij kvoorbeeld park financiering

Het doel van deze paragraaf is om aan de hand van twee praktijkvoorbeelden een
beeld te geven hoe de financiering van de S&TP er uitziet.
Het eerste voorbeeld is het kennispark Leeuwarden, gevolgd door Discovery
Parks British Colombia Canada. De Discovery Parks is een interessant voorbeeld
om aan dit onderzoek toe te voegen. Dit is een van de weinig S&TPs die een
volledige initiatief is van een private partij.
Kennispark Leeuwarden
In het geval van de Kenniscampus Leeuwarden bedroeg de totale investering
ongeveer 116 miljoen euro. De grootste deel van de investeringskosten was
bestemd voor nieuwbouw, infrastructuur en grondwerving. Naast deze
investeringen moest er geïnvesteerd worden in diverse collectieve voorzieningen
zoals
parkeergarage,
kinderdagverblijf,
ov-knooppunt,
sporthal,
gezondheidscentrum, studentenwoningen en de startervoorzieningen projecten.
De kennisinstellingen hebben zelf gezorgd voor een aanzienlijk deel van de
investeringen. Bovendien waren ze de initiatiefnemers van het project. Verder
hebben particuliere marktpartijen voor de investeringskosten voor vooral de
collectieve voorzieningen en ander investeringen gezorgd. Belangrijker nog was
de rol van de overheid ten opzicht van dit project. Want nadat de betrokkenen
hun deel hadden opgebracht was er een geld tekort. De overheidsinvestering was
nodig om het gehele project financieel van de grond te laten komen.
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Discovery Parks
De Discovery Parks die als een privaat bedrijf opereert, is opgezet door de
Discovery Foundation. De "core business" van de stichting is om land en
gebouwen te ontwikkelen om bedrijven gericht op wetenschap en technologie te
huisvesten.
De Discovery Parks is gestart met het ontwikkelen van 32 ha grond, die
commercieel gezien een niet rendabele industrie project was. Deze bezitting
heeft door verkoop lease opbrengsten opgeleverd die vervolgens zijn gebruik
voor verdere ontwikkelling van de campus.
Het succes van de stichting was het kunnen ontwikkelen van de overheid gratis
verkregen grond in succesvolle faciliteiten. De voorwaarde voor de gratis
verkregen grond was dat de overheid verder geen financiële hulp zal bieden.
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4.

Partnering en stakeholders

Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is om achter te komen wie de stakeholders bij een
S&TP project zijn.
Wie zijn de stakeholders?

Antwoord op de vraag: "wie zijn de stakeholder?" wordt in het onderstaande
figuur gegeven. Figuur 8 is een opsomming van alle mogelijke stakeholders en
hun rollen die ze vervullen.
In de volgende paragraaf zal dieper worden in gegaan in de belangrijke rol die
de overheid speelt bij een S&TP project.
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Figuur 8: Stakeholders en hun rollen (Kirk C.M., et al. 2004)
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4.

Wat is de rol van de overheid?

In het eerste hoofdstuk van dit rapport is naar voren gekomen dat de overheid
een belangrijke positie inneemt ten opzichte van S&TP ontwikkelingen. Er is
een duidelijk verband tussen een S&TP en de overheid. Dit is niet alleen omdat
S&TP tot een groep politieke instrumenten voor her- industrialisatie, regionaal
ontwikkelingen en promoveren van nieuw high-tech ondernemingen behoort.
Maar de geschiedenis wijst dat de overheid een belangrijke rol in de
ontwikkeling van een S&TP heeft gespeeld.
De overheid heeft altijd geloofd in het stimuleren van de economie door middel
van onderzoek (R&D), vertalen van technologie in industrie, opstarten van klein
high tech bedrijven en innovatie van productie processen binnen bestaande
bedrijven.
Een van de herkenbare rollen van de overheid was de stimulerende rol. Deze rol
had als gevolg een stroom aan S&TPs. De overheid stimuleerde universiteiten en
"polytechnics" om een actieve rol te nemen in de herleving van de locale
economie en ontwikkeling van S&TP en innovatie centers.
Uit onderzoek is gebleken dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen drie
rollen van de overheid bij de ontwikkeling van S&TP, namelijk:
I. Facilitair/promotie; de overheid speelt een actieve rol in het faciliteren en
promoveren van de ontwikkeling, maar zorgt niet voor financiering en
management. Deze rol komt overeen met de hierboven genoemde rol, de
stimulerende rol.
2. Fysiek ontwikkelen; de overheid zorgt voor de fysieke ontwikkeling van
de S&TP en is samen met anderen partijen een partner in de S&TP.
3. Individueel; de overheid zorgt voor het plan, de financiering en het
management van S&TP. Met andere woorden de overheid IS een
alleenstaande partij die een S&TP ontwikkeld en beheerd.
Maar het doet er niet toe welke rol de overheid inneemt. Belangrijker is de
betrokkenheid van de overheid bij de ontwikkeling van S&TP. De betrokkenheid
van de overheid is afhankelijk van drie factoren, namelijk de politieke
samenstelling, de karakteristieken van het hoger onderwijs instelling en de
financiële middelen die beschikbaar zijn.
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Dat politieke partijen werkgelegenheid en!of economie in hun regeerprogramma
hebben, wil niet zeggen dat ze voorstanders zijn van een S&TP.
Naast de bovengenoemde drie rollen kan de overheid, volgens de auteurs
Massey D, et al., ook de rol innemen van een partner met de privaat sector. De
publiek-privaat relatie wordt in drie vormen onderscheid. In de eerste vorm geeft
de overheid subsidie aan de bedrijven die zich komen vestigen op het park
(overheid subsidieert de productie). Dit doet zij door lage huurprijzen aan te
bieden. De publieke sector neemt deze rol aan wanneer het park een onderdeel is
van een sociaal georiënteerd lokaal economische strategie. De tweede vorm is
dat de publieke sector aanvult waar de privaat sector geen risico wil nemen. De
publieke sector investeert en neemt de risico's die de privaat sector niet durft te
nemen. Dit is omdat in de ogen van de privaat sector het S&TP project op de
eerste instantie niet winstgevend of is niet genoeg winstgevend lijkt vergeleken
met andere reai-estate ontwikkelingen. De laatste vorm van een publiek-privaat
relatie is wanneer de publieke sector de S&TP opzet en de privaat sector in het
park investeert. De rol van de overheid is om de risico's weg te nemen en van de
S&TP een object te maken waar private partijen komen investeren. Deze laatste
rol kan gezien worden als de publiek-privaat financieringsmix in een S&TP.
De rol van de overheid is niets anders dan de partner die voor het risico kapitaal
zorgt ten behoeve van een S&TP ontwikkeling.
(Massey D., et al. 1992)
(Monck C.S.P., et al. 1988)
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Bijlage 2 Interviews
1.
Gesprek met:
Locatie:
Datum:
Contact:

Walter Hofstede
Fort Nassau zin Curaçao N.A.
12 september 2007
(5999) 4338500, www.janssendejong.com

Functie
De heer Hofstede is manager van de afdeling Project Development. Dit is een
onderdeel van het bedrijf lanssen de Jong Caribbean dat uit verschillende
werkmaatschappijen bestaat. Al deze bedrijven zijn belangrijke spelers in de
bouwwereld van de Nederlands Antillen bouwwereld.
Recente ontwikkeling
De recente ontwikkeling van de heer Hofstede is gelegen op de schitterende
locatie direct aan het Spaanse Water. Op deze locatie wordt 38 luxe
appartementen ontwikkeld.
Het project Spanish Water View bestaat uit 4 gebouwen met elk 8
appartementen en 1 gebouw met 6 appartementen. De gebouwen zijn geplaatst
in een tropische gemeenschappelijk tuin, welke voorzien is van 2
gemeenschappelijke zwembaden. De gebouwen zijn dusdanig gesitueerd dat elk
appartement kan genieten van het uitzicht op het Spaanse Water.
Ervaring van de heer Hofstede
De belang van lanssen de Jong Project Development om met een ontwikkeling
te starten, is om rendement te maken richting de aandeelhouders maar ook
afnemers. Ondanks dat het bedrijf al veel projecten heeft ontwikkeld, is de keuze
om met een project te starten afhankelijk van gevoel. Vaak ligt de keuze bij de
hoofd ontwikkelaar, die beslist of de timing en het gevoel juist zijn om met het
project te starten. De punten om een project initiatief een "no go" te geven zijn
een slecht gevoel, sprake van aantasting van dit het milieu of als sprake is van
een te weinig rendement op het geïnvesteerde vermogen.
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Ondanks dat de projecten die lanssen de Jong Caribbean realiseren redelijk grote
ontwikkelingen zijn, zijn de belangrijke stakeholders de mede investeerders,
lanssen de Jong zelf en de kopers. Wel zijn de partijen Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling & Volkshuisvesting (DROV), Dienst Openbare Werken (DOW),
AQUALBCTRA (levering van water en stroom) en financiële instellingen,
onmisbaar in een ontwikkeling. Naast deze partijen zijn de bouwers, architecten
en adviseuses belangrijke samenwerkingspartners. Echter, voordat ze een
samenwerking aangaan met deze partijen, hebben ze bepaalde selectiecriteria. Ze
werken samen met bedrijven die aangemeld zijn bij de Kamer van Koophandel,
ingeschreven zijn bij de Sociale Verzekeringsbank (Svb) en voor de bouwers
geldt ook het lidmaatschap bij de Antilliaanse Aannemers Vereniging (AA V).
De architect dient zeker een diploma te hebben en een referentielijst van
gerealiseerde projecten.
Voor projecten op Curaçao wordt gebruik gemaakt van standaard tot aangepaste
contract vormen welke voldoen aan het Antilliaanse recht. Een steeds vaker
voorkomende samenwerkingsvorm is de PPS (Publiek-private samenwerking).
Publiek-private samenwerking is een containerbegrip dat vaak toegepast wordt
bij gebiedsontwikkelingsprojecten in grofweg de volgende drie modellen:
1. het bouwclaim model (zeggenschap en risico blijven voor een groot
gedeelte bij de overheid),
2. de joint venture (zeggenschap en risico worden gedeeld met de private
sector),
3. het concessiemodel (overdracht van zeggenschap en risico's aan private
partijen)
Het antwoord op de vraag ''welke model zal de heer Hofstede kiezen voor een
project op Curaçao gezien zijn ervaring, en wat is de belangrijkste reden van zijn
keuze?", was: "simpel weg omdat de overheid niet de kennis en kunde bezit
voor de bovengenoemde vormen 1 en 2. Misschien komt dit nog wel, maar de
afgelopen 7 jaar zeker niet. Vorm 3 is op dit moment de beste keuze".
Indien een investeerder iets wil gaan ontwikkelen op curaçao moet hij weten dat
de actuele knelpunten zijn:
1. Slechte besluitvorming bij de overheid diensten, het duurt te lang.
2. Weinig verantwoordelijkheid bij de diensten.
3. Niet genoeg gekwalificeerd personeel om een goede counter partner te
zijn.
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4. Politiek figuren wijzigen vaak waardoor er een "zig zag" beleid is wat
niet goed werkt voor een stabiele PPS.
De mening van dhr. Hofstede met betrekking tot "business development"
doormiddel
van
gebiedsontwikkeling
op
Curaçao
is:
"Ik denk zeker dat gebiedsontwikkelingen van groot belang zijn voor Curaçao.
Zeker gezien het feit dat zich nu vele buitenlandse investeerders zich richten op
de Antillen en men zeker bereid is om in te stappen op risico volle projecten als
er maar duidelijkheid bestaat voor hen. Mooie vorbeelden zijn Hato Airport,
Renainsance hotel, en het Hyatt project"

2.
Gesprek met:
Locatie:
Datum:

Elmer L. Andrea, MBA
Parera zin Curaçao N.A.
13 september 2007

Functie
De heerAndreais gebiedsmanager voor Secretariaat Stadsvernieuwing (SSv).
Het SSv is één van de vier diensten binnen de dynamische ROVOV -sector
(Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Openbare Voorzieningen) van
het Eilandgebied Curaçao. SSv coördineert de uitvoering van het Stedelijk
OntwikkelingsPlan (SOP), het integrale en meerjarige beleidskader van de
stedelijke vernieuwing en zorgt voor het aansturen van het bijbehorende
programma en projecten in de binnenstad.
Samenvatting gesprek
Voor 1997 had het SSv een budget dat gebruikt werd om gebieden die minder
ontwikkeld waren te kopen en verder ontwikkelen. Maar sinds 1999 krijgt het
SSv geen subsidie meer van Nederland waardoor de rol van SSv is verzwakt.
Het SSv coördineert alle activiteiten waarbij meer dan één overheidinstantie bij
betrokken is. Het betreft gebiedsontwikkeling in de binnenstad maar
tegenwoordig ook verspreid over het hele eiland. Het SSv coördineert na 1999
op een integrale manier (sociaal, fysiek en economisch) stedelijke
ontwikkelingen en probeert andere instanties te stimuleren om in deze
ontwikkelingen te investeren.
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Het probleem hierbij was dat het proces heel stroef verliep en iedereen had hun
eigen prioriteiten. Doordat de meeste gebieden die ontwikkeld moesten worden
in private handen waren, heeft SSv besloten over te gaan naar de PPS modeL De
overheid kiest een joint venture, waarbij zeggenschap en risico worden gedeeld
met de private sector.
Een van de belangrijkste doelen van SSv, is het simuleren van het wonen tussen
verschillende ontwikkelingen. De bevolking moet zich kunnen identificeren met
zijn beurt en helpen met het ontwikkeling hiervan. Dit komt voor in de AssetBased-Community-Development methode van John McKnight (grondlegger van
de ABCD-methode).
De ABCD-methode:
De ABCD-methode is een methode voor buurt- of wijkontwikkeling, waarbij
twee uitgangspunten belangrijk zijn:
1. niet de individuele en collectieve problemen, maar juist de capaciteiten,
kennis en talenten van bewoners en bestaande samenwerking in allerlei
(in)formele verbanden vormen het startpunt.
2. Afhankelijkheid van instellingen en overheid wordt ingeruild voor eigen
kracht en onafhankelijkheid.
Het doel van de methode is het zelforganiserende vermogen van de wijk te doen
toenemen zodat de neerwaartse spiraal in de wijkontwikkeling wordt doorbroken
en hierdoor het ontstaan van een prettiger wijk om in te leven en werken.
Het proces wordt per wijk aangestuurd door een initiatiefgroep van
buurtbewoners die zijn geworven/aangezocht door bestaande organisaties binnen
de wijk. Samen vormen deze initiatiefgroepen een coördinatiegroep. De rol van
functionarissen van de overheid en instellingen blijft beperkt tot bieden van
enige ondersteuning.
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Het model bestaat uit de volgende vijf stappen:
Stap
1

2

3

4

5

Doelstelling
Wijkkaart

Relatie bouwen tussen de bronnen:
mensen, groepen, netwerken en
instellingen.
De gemeenschap mobiliseren rond de
ontwikkeling en uitwisseling van
informatie.
De wijk samenbrengen rond een visie en
een plan (zowellange visie als doel op
korte termijn)
Steun van buiten zoeken. Financiële
middelen genereren.

Activiteit
Bijeenkomst
stakeholders.
Bijeenkomst ter
bevorderen interactie
tussen bronnen.
Bijeenkomst ter
bevorderen interactie
tussen bronnen.
Bijeenkomst.

Bijeenkomst en
presentatie ter
financiering.

In de wijk "Maripanpun " is dit model voor het eerst toegepast op Curaçao. Het
bedrijf Breezes Hotel & Ressort Curaçao heeft een protocol met de
wijkorganisatie ondertekend. Het protocol hield in dat het bedrijf voor
investering en werkgelegenheid zal zorgen. Door deze integrale aanpak van
sociaal, fysiek en economisch wordt een sociale en veilige in de beurt gecreëerd.

Een andere taak van SSv is het opstellen van Actieprogramma Stedelijk
OntwikkelingsPlan. Belangrijk onderdeel van een Actieprogramma is de
volgende tabel 1. Deze tabel bevat alle activiteiten en betrokken partijen in een
bepaalde ontwikkeling.
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Deelprogramma

Acties

Partner(s) Publiek
sector

Stakholder(s)
Private sector

I. Onderzoek huis- en
terreineigenaren

Central Bureau
Statistiek (CBS)
Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling en
Volkshuisvesting
(DROV)
Dienst Werk en
Inkomen (DWI),
F.K.P.( volks
woning beheerder)
DROV
DROV

Eigenaren
Investeerders

Fysiek

2. Vervangende
woonruimte huidig
bewoners

3. Renovatie
monumenten/panden
4. Herinrichting
infrastructuur (straten)
5. Bevorderen verkoop
leegstaande
panden/terreinen

6. Coördinatie

DROV, Dienst
Openbare Werken
(DOW)
Curacao Tourist
Board (CTB),
Bureau
Domeinbeheer
(BOB)
SSv

Eigenaren
Investeerders

Eigenaren
Investeerders
Eigenaren
Investeerders
Eigenaren
Investeerders

Economisch
I . Bevorderen
investeringsklimaat
2. Bevorderen
aantrekkelijkheid van de
buurt
3. Stimuleren van lokale,
ambachtelijk en artistieke
activiteiten
4. Coördinatie

CTB, Dienst
Economische Zaken
(DEZ)
CTB, DEZ, DROV

Eigenaren
Investeerders

CTB,DEZDWI

Eigenaren
Investeerders

Eigenaren
Investeerders

SSv
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Sociaal
ABCD-mode I

ABCD-mode I

ABCD-mode I

PPS-model
(adopteren van gebeid
door
bedrijven/ondernemers
in actiegebeid)

1. Informeren bewoners
over de huidige en
toekomstige
ontwikkelingen
2. Bevorderen
bewonersparticipatie
3. Vangende woonruimte
huidige bewoners
4. Bevorderen en
stimuleren
buurtinitiatieven
5. Opvang en begeleiding
verslaafden/zwervers

CTB, DWI

Maatschappelijke
groeperingen

CTB, DWI

Maatschappelijke
groepenngen
Maatschappelijke
groeperingen
Maatschappelijke
groeperingen

6. Wijkbudget
(sturingsinstrument)

CTB, DEZ, DOW

7. Coördinatie

SSv

FKP, DWI, DROV
CTB, DWI, Dienst
Cultuur en Educatie
(DCE)
CTB, DWI

Maatschappelijke
groeperingen,
Coördinatiebureau
verslavingszorg
Curaçao (FMA)
Eigenaren
Investeerders,
Ondernemers
bedrijven

Tabel 1 Voorbeeld Actieprogramma SOP-actiegebeid Pietnnaai-smal
In het volgende schema is te zien hoe de organisatiestructuur is opgesteld voor
de wijkontwikkeling te Scharloo.
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3.
Gesprek met:
Locatie:
Datum:
Contact:

Drs. Lionel Janga
Plasa Horacio Curaçao N.A.
25 september 2007
(5999) 4333200, www.curacao-gov.an

Functie
Drs. L. Janga is de hoofd van de afdeling Plannen en Huisvesting van de
overheidsinstantie Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting.
Samenvatting gesprek
Volgens de heer Janga moet een investeerder die een project op Curaçao wil
ontwikkelen, een zo uitgebreid mogelijke vestigingseisen opstellen. Indien de
investeerder gebruik wenst te maken van erfpacht grond van de overheid, zal hij
een aanvraag moeten doen bij de domeinbeheer. Hoe lang dit proces bij de
domeinbeheer duurt, is afhankelijk van de vestigingseisen van de investeerder.
Voordat de domeinbeheer beslist over het toekennen van een terrein krijgt de
domeinbeheer advies van andere overheidsorganen. Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV) toets of de bestemming past binnen
de Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Daarnaast wordt economisch factoren
van het ontwikkeling door Dienst Economische Zaken (DEZ) getoetst. DEZ
voert een haalbaarheidstudie en een "Cost benefit analysis" uit. Het belang van
DEZ is het toetsen of de ontwikkelingen een toevoeging zijn aan de economie
van het eiland.
Afhankelijk van de specifieke vestigingseisen zal de DROV kijken of er naast
bouwvergunning ook andere vergunningen (bijvoorbeeld: hindervergunning)
vereist zijn.
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Schets proces tot gebiedsontwikkeling:
1. Arbeidsmark onderzoek
a. Central Bureau Statistiek, CBS: Arbeidskracht onderzoek
b. Dienst Arbeidszorgen: Arbeidswetgeving en arbeidsbestand
c. Dienst Werk en Inkomen, DWI: Stimuleren van arbeid, kennis en
omscholing
2. Terrein/infrastructuur
a. Domeinbeheer: beschikbare terrein, indien de investeerder
gebruik wil maken van erfpacht grond van de overheid.
b. DROV: geeft advies aan het domeinbeheer m.b.t. beschikbare
terreinen.
c. DEZ: toets de financiële haalbaarheid en "cost benefit" van de
ontwikkeling.
3. Financieringsmaatschappijen
a. Korpodeko www.korpodeko.an
b. Belastingdienst: stimuleert de werkgelegenheid
4. Vergunning
a. Bouwvergunningsaanvraag bij DROV
Knelpunten
De knelpunten die volgens de heer Janga vaak voorkomen zijn:
De vestigingseisen van een initiatiefnemer schrijven een te groot
terrein (groter dan 1 hectare) voor, het fysieke opzicht
Haalbaarheid van het project op financieel gebied.
Betreft het een project dat werkgelegenheid creëert, het sociale
opzicht.
Aandachtspunten:
Cast-benefit analysis
Investeringgids opgesteld door Kamer van Koophandel Curaçao
Vestigingseisen
Hato Area Development Company, HADCo N.V. is eigenaar van een
terrein gelegen in de omgeving van de internationale luchthaven van
Curaçao (www.businesscuracao.com/hadco/). Het terrein is een
interessante mogelijkheid omdat het terrein al een infrastructuur heeft.
Landverordening
De investeerder moet kijken naar de arbeidswetgeving
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4.
Gesprek met:
Locatie:
Datum:

Selwyn J. Maduro Bsc, MBA
Pletterijweg 1 Curaçao N.A.
3 oktober 2007

Functie
De heer Maduro is de "Project Development Cordinator" voor de Refineria Di
Korsou N.V. (Raffinaderij Curaçao)
Samenvatting gesprek
De heer Maduro is bezig met het opstellen van een energiebeleid voor Curaçao.
Dit energiebeleid kan een belangrijk hulpmiddel worden bij het realiseren van
een Science park op Curaçao. Een Science Park is maar een onderdeel van de
energiebeleid dat gekoppeld is aan het onderdeel groenenergie. De overheid
heeft een voorstel gedaan dat een percentage energie uit groenenergie moet
komen. Dit kan draagvlak creëren voor de initiatiefuemer(s) van de Science
Park.
Verder heeft de heer Maduro een scenario geschetst waarvan hij denkt de
Science Park realiseerbaar wordt. Er zou volgens de heer Maduro een platform
moeten komen, bestaande uit Universiteit Nederlandse Antillen (UNA), één of
meerder Universiteiten uit Nederland en Gedeputeerde de heer E. Ph.
Rhuggenaath. De gedeputeerde van economie is het geschikte persoon om een
Science Park initiatief te trekken. De heer Rhuggenaath heeft openlijk zijn
ambities uitgesproken. Hij voor 100 % achter een kennis economie. Hij wil van
Curaçao een kennis center voor de regio te maken. De heer Rhuggenaath is naast
gedeputeerde ook een eilandsraadlid. Dit is ideaal om draagvlak te creëren bij de
overheid voor de Curaçao Science Park.
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Timing is heel belangrijk bij dergelijk ontwikkelingen. Volgens de heer Maduro
is dit de juiste moment om een Science Park te realiseren. Zijn mening is dat de
volgende drie punten zullen succes brengen:
1. Energiebeleid
2. De gedeputeerde van economie als trekker van het project
3. De slotakkoord dat Curaçao met Nederland heeft getekend. De
slotakkoord open de wegen naar financiële middelen van uit Nederland.
Nederland heeft al aangegeven bereid te zijn fondsen beschikbaar te
stellen voor ontwikkelingen op Curaçao.
Tips van de heer Maduro:
- Denk aan de historie van Curaçao als dienstverlening (haven, bunkering
en offshore), en neem het mee in het ontwikkeling.
Biomassa is ook een interessant aandachtsgebeid voor de Science Park
gezien het afvalproblematiek op Curaçao.
- Er moet onderzocht worden wat voor type activiteiten plaats zullen
nemen op de park. Wordt het onderzoeken op lab niveau of
pilotplantscale. Het laatste is misschien niet realiseerbaar op Curaçao
vooral gezien het schaalgrootte als het betreft alternatie-energie.
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Bijlage 3 Strategie planning proces
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Actoren
C:STPF
Prof. dr. Pinedo
Zemike Group
Hotelketen
Medische w1iversiteit
KankerCenter
Acaden1ischziekenhuis
Landelijk overheid
Eilandgebied C:uraç ao
Bureau Domeinbeheer
DROV
Secreta1iaat Stadsvernieu'"ing (SSv)
DEZ
D\\1
hmovatiecenlrum
Kamen·an Koophandel Curaçao
Fmancieiin_gsinstellingen
Grondeigenaren
!\[aatschappelijke organisaties
Bouwbedlijven
Proj ectont\\ikkelaars
~[ed.ia

I

I

Rol
Pa1ticip ant' toezichthouder
Initiatiefnemer, participant en
trekker promotor
Paiticipantla.:hiseur
Participant
Inspreker, pa1ticipant
Participant en impreker
Pa1ticipant en inspreker
Toetser
Toetser, initiatiefnemer, beleid en
financier
Toezichthouder, toetser
Toetser,toezidnhouder
Co örd.ina tie
Toetser
Toetser
Pa1ticipant
Toetser, ad\ies
Participant, financier
Participant
Kritische volgers
Participant, uit\· oeren
Pa1ticipant, ont"ikkeling
Conununicatie

'

Om de houding\" an de a ct oren we er te geven wordt gebruik gemaaktvan de \" olgende \·ier kleuren:
Belangrijk (in \·oordeel vanhet project)
Belangrijk (in nadeel vanhet project)
Neutraal lCmbelangrijk
Onbekend
Beïm·loedbaarheid ·.-ande actoren
Hierbij geldt:
+
+1-

beïn\"loedbaar
wellicht beï1wloedbaar
niet beïm·loedbaar

Actonn
CSTPF

Prof. di. Pi.nedo
Zemike G:roup
Hotelketen
'di<che uniwmteit
t.. anker Center

''-'

1

Acadmlischziekenlrui~

I LandeliJk OYerhr.:id
'' Eilandgebied Curaçao
! BureauDomeinbeheer
DRm·
Secretaliaat Stack\·anieu'i\ing (SS\")

DEZ

n-\'.1
Inno \·atiecemn.Jin
Kamer,.an Ko oplundel Curaçao
Fmancieringsimtelli.ngen
Grondeigenaren

II\ [a atschapp elijke organisaties
Bou,·:bedlijYen
P:roj ectont'•'.ikkelaars
11\ led.ia

~
oe
3

"

Belang
Ontwikkeling S&TP
Ontwikkelingvan de KankerCenter en Yerbeteren Yanmed.ische infra:,tmctuur
te Curaçao
Economischbelang bij het. S&TP ont\'.ikkeling
Economischbelang
Up gra de ondeno:ij s pro gramnu
Hoogaardigzorg
Ho o~va ard.ig me d:is.che zorg

Bevorderenvan ec onotri5che groei
Be st enmri.ngsplan

\Yij kont'\\ ikkeling
Be·<orderen -.·aninYesterine;kilmat
Stimuleren \·an arbeid, kennis en onucholing
Stimuleren,. an innoYatie binnenbedrij ., en
Ondememingsklinlaat , MK- b e d!ij Hn
-

Geld \'Oor hun grond o fhun grond behouden of een altematief die "oldo etaan
hw1 '":ensen.
Leefklimaat bev;-aken, Beperken o,·ezhst
Econonlisch, bedrijf CN1!:i.miiteit
Econonlis.ch, bedlijf corrimiiteit
Berichtgeving overplannen

Actol'len

Houding

Relenanti~

Beïndoe.dbaarheid

+

.-\cto ren
CSTPF
Prof dr Pinedo
Z emike Group
Hotelketen
l ~,ledüche uni·,·ersiteit
Kanker C mter
Academüchziekenhuis
Landelijk overheid
Eilandgebied Curaçao
Bureau Domeinbeheer

:\lanier ,·an beïm·Ioeden
Conmmnicatie , Een belangrijke rol binnen de S&TP Ont'-'.ikkeling
Ont\•.ikkebngnieuv;·e ziekenhuis
Fmancieel voordeel bieden
Im·e5teringmogeliikheden
~edeconlliRllicatie

Goede argwnenten · media aandacht

DROY
Secretaria at Stadsv ernieuv.ing (SSv )

DEZ
D'.YI
hmo ·,·atie centturn
Kamer van Koophandel Curaçao
Fmancierings.im.tellingen
Grondeigenaren
:\Iaatschappelijke orgalliat:ie s
B o u~;:bedriF en

Proj ectont';,ikkelaars
~, !edia

Financieel voordeel bieden
Fmancieel \'oordeel bieden
Fmancieel ''oordeel bieden
Infom1eren
Fmancieel·• oordeel bieden
Conumnlicatie Financieel "oordeel bieden
Open tramparant proce s Bedachtzaaminformatie naar buiten brengen

