Verslag ambtelijke deelname MIPIM DSO/PmDH
Op 15, 16 en 17 maart 2016 aanwezig geweest op de MIPIM te Cannes. Op 14 maart was de heenreis
en 17 maart de terugreis.
De MIPIM ((Le marché international des professionnels de l’immobilier) is een vooraanstaande
markt op het gebied van vastgoed in de wereld. Hierbij gaat het om de vastgoedmarkt in alle
sectoren zoals kantoren, industrie, woningbouw, etc.. Zeer veel mensen uit de branche komen hier
om kennis en ervaring te delen, om de trends en ontwikkelingen te volgen,
samenwerkingsverbanden aan te gaan of om nieuwe leads te verkrijgen. Hiertoe is er ook een locatie
waar met name de Nederlandse markt bij elkaar komt en vergadert. Tevens worden er veel
bijeenkomsten gehouden over marktontwikkelingen, kansen en kennisuitwisseling.
Ik ben er geweest namens en in opdracht van Bedrijvenschap HarnaschPolder. Vanuit PmDH ben ik
voor 100% van mijn tijd gedetacheerd bij het Bedrijvenschap en verantwoordelijk voor de marketing
en acquisitie. Het Bedrijvenschap HarnaschPolder is als bedrijventerrein weer ondergebracht in
Businesspark Haaglanden. In dit samenwerkingsverband (tussen de gemeenten Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk, Midden-Delfland en Den Haag) zijn zes bedrijventerreinen ondergebracht als het gaat om
gezamenlijke marketing en acquisitie. De inspanningen zijn hier gericht op het behouden van
bestaande bedrijven voor de regio en het uitbreiden van de werkgelegenheid door ruimte te bieden
voor uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Mijn
aanwezigheid op de beurs was in eerste namens Bedrijvenschap HarnaschPolder.
De reden hiervoor is dat wij in de HarnaschPolder grote kavels kunnen aanbieden die vrijwel direct
aan twee op- en afritten zijn gelegen van de rijksweg A4. Deze kavels zijn dus zeer geschikt voor de
transport en logistieke sector. In deze sector is er een enorme vraag naar geschikte locaties. Sinds de
openstelling van de A4 naar Rotterdam kan het Bedrijvenschap zich verheugen in een grote
belangstelling vanuit deze sector.
Op de beurs hebben wij diverse gesprekken gevoerd met ontwikkelaars, beleggers en andere
instanties. Deze gesprekken zijn gericht op het leggen van nieuwe én verbeteren van bestaande
relaties en het verkennen van mogelijkheden in de markt.
Tevens is gesproken met andere instanties die in andere regio’s van Nederland ook bedrijfskavels
aanbieden. Met deze instanties wordt meer gericht op kennisuitwisseling en ervaringen. Met één
instantie hebben we gemeen dat we beiden een aantal dezelfde klanten en een geïnteresseerde
partij hebben en hebben gehad. Met deze instantie stemmen we ook de ervaringen af die wij beiden
hebben met deze klanten. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de behoeften van de klant en
daarmee het vergroten van de kans en versnellen van het tot stand laten komen van deals.
Tevens hebben we hier gesproken over mogelijkheden om gezamenlijk iets met erfpacht te doen. In
de transport en logistieke sector lopen namelijk veel partijen rond die alleen deals willen sluiten op
basis van erfpacht.
Met één klant hebben we een afrondend gesprek gevoerd over een grote deal waar we principe
overeenstemming over hebben bereikt.
De kosten (inclusief reis en verblijf) zijn betaald door het Bedrijvenschap Harnaschpolder.

