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Technische Universiteit van Eindhoven. 
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gevolgd, heb ik besloten om de richting stedebouw te gaan volgen. 
De architectuur ervaarde ik als te technisch en de stedebouw sprak 
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Naast een intensieve studie en afstudeerperiode heb ik ook al een 
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onderzoek gedaan naar de ruimtelijke kwaliteit van de Brabantse 
dorpscentra. In september ben ik in het kader van mijn 
afstudeerproject bij de provincie in tijdelijke dienst getreden bij 
de afdeling Stedelijk Gebied. Het eerste theoretische deel van dit 
project dient dan ook als bouwsteen voor het nieuwe streekplan 
van de provincie Noord-Brabant. Vanaf januari 2001 heb ik een 
nieuw project opgepakt, namelijk Ruimte voor Ruimte. Vanaf dat 
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Bij deze wil ik in de eerste plaats Jos Heessels van de provincie 
Noord-Brabant bedanken. Hij heeft mij min of meer binnengehaald 
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stage en tijdens mijn afstudeerperiode. Hij stond (en staat) altijd 
voor mij klaar. lk wil hem dan ook bedanken voor zijn deskundige 
begeleiding en advisering, maar natuurlijk ook voor zijn 
gezelligheid op de kamer. 
Daarnaast wil ik Aloys Borgers en Han Lorzing van de faculteit 
Bouwkunde van de TUE bedanken voor hun begeleiding tijdens het 
afstuderen. 
In de derde plaats wil ik de provincie Noord-Brabant, en in het 
bijzonder de afdeling Stedelijk Gebied, bedanken voor het ter 
beschikking stellen van tijd, ruimte, kennis, geduld, gezelligheid 
en materiaal. 
En als laatste wil ik mijn vriend Jos, mijn naaste familie en andere 
vrienden en vriendinnen bedanken voor hun steun en toeverlaat 
tijdens de studie en in het bijzonder tijdens mijn afstuderen. 
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SAMENVATTING 

De problematiek 
Het provinciale verstedelijkingsbeleid en de wijze waarop dat met 
het groeiklassebeleid - in het streekplan van 1992 - instrumenteel 
is vormgegeven, heeft een sterk kwantitatief karakter. De 
ontwikkelingsmogelijkheid, die de groeiklasse geeft, zal in de 
toekomst steeds vaker op ruimtelijk-kwalitatieve beperkingen 
stuiten, zoals op de aanwezigheid van landschappelijke, natuur- of 
cultuurhistorische waarden. Bij de verdeling van het 
woningbouwprogramma, evenals bij de verdeling van de behoefte 
aan ruimte voor bedrijventerreinen, moet in de toekomst meer 
rekening worden gehouden met ruimtelijk-kwalitatieve 
doelstellingen, het integrate karakter van de ruimtelijke 
planvorming en de regionale samenhang. Verdere aantasting van 
het buitengebied door nieuwe verstedelijking dient zoveel 
mogelijk voorkomen te worden. Bovendien moeten er uit 
ruimtelijk-kwalitatief oogpunt goede oplossingen voor nieuw 
stedelijk ruimtebeslag worden gevonden. Er is behoefte aan een 
verdelingsmechanisme voor wonen en werken in het landelijk 
gebied van de provincie Noord-Brabant dat recht doet aan 
ruimtelijk-kwalitatieve overwegingen. 

Ruimtelijke kwaliteit 
Een definitie van ruimtelijke kwaliteit is moeilijk te geven. 
Ruimtelijke kwaliteit heeft te maken met hoe wij onze fysieke 
leefomgeving ervaren (belevingswaarde), wat wij ermee kunnen 
doen (gebruikswaarde) en hoe duurzaam die omgeving is 
(toekomstwaarde). Het is een integrate waardebepaling op basis 
van deze drie samenhangende elementen. Ruimtelijke kwaliteit is 
een begrip dat op verschillende schaalniveaus van toepassing is. 
Het is van belang dat er op alle schaalniveaus gestreefd wordt naar 
ruimtelijke kwaliteit. In dit project is de regionale kwaliteit het 
item. Om op regionaal niveau te komen tot een ruimtelijk
kwalitatieve verdeling van wonen en werken moet rekening 
worden gehouden met regionale ruimtelijke kwaliteitscriteria. 
Deze criteria leveren een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit op 
regionale schaal. 

Het instrumenteren van de verdeling van wonen en werken 
Het voorstel voor de instrumentering van de behoefte aan ruimte 
voor wonen en werken bestaat uit een drietal onderdelen- een 
stappenplan op basis waarvan de keuze van locaties plaats~indt, 
een systematiek voor een regio-indeling en een schets van het 
benodigde aanvullende instrumentarium. In het stappenplan is 
extra aandacht besteed aan herstructureren en inbreiden. 
Hierdoor wordt de verdere aantasting van het buitengebied 
beperkt. Nieuw stedelijk ruimtebeslag wordt op een regionaal 
schaalniveau aangepakt. Hierdoor worden nieuwe locaties voor 
wonen en werken op plekken ontwikkeld waar zij op basis van 
regionale kwaliteiten het best tot hun recht komen. Op deze wijze 
worden regionale ruimtelijke kwaliteiten niet aangetast en 
ontstaat de mogelijkheid deze te versterken. Bovendien mag 
grootschalige bedrijvigheid uitsluitend in de stedelijke regio's of 
op een regionaal bedrijventerrein geaccommodeerd worden. Het 
stappenplan wordt uitvoerbaar gemaakt middels een regio
indeling. Deze regio-indeling vindt om pragmatische redenen 
plaats op basis van de functionele orientatie van kernen. In elke 
regio wordt het stappenschema gevolgd; eerst inbreiden en 

herstructureren en vervolgens oplossingen zoeken voor nieuw 
stedelijk ruimtebeslag. Om het stappenplan daadwerkelijk te laten 
slagen is het belangrijk dat voor elke regio een duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld op regionale schaal of een regionale 
structuurvisiePlus wordt ontwikkeld op basis waarvan locaties voor 
nieuw stedelijk ruimtebeslag gekozen kunnen worden. 

Een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor regio Helmond 
Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor regio Helmond is 
gevormd op basis van de lagenbenadering. De lagenbenadering is 
een methode om inzicht te krijgen in de specifieke kwaliteiten van 
een gebied. In de lagenbenadering wordt uitgegaan van drie la gen. 
De onderste laag is de laag van de abiotische ondergrond. De 
middelste laag is de laag van de infrastructuur en de bovenste laag 
is de laag van de occupatiepatronen. Het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld is opgesteld aan de hand van een viertal 
strategieen die op basis van de lagen zijn samengesteld. In de 
blauwe strategie staat het water centraal, in de groene strategie 
de natuur, in de rode strategie de verstedelijking en in de gele 
strategie de landbouw. De belangen van de verschillende 
strategieen zijn tegen elkaar afgewogen en er zijn keuzes 
gemaakt. Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is een integraal 
beeld waarin de vier strategieen zijn verwerkt. 
Op basis van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is een 
inrichtingsvoorstel gemaakt voor regio Helmond. Hierbij heeft een 
confrontatie plaats gevonden van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld en het programma voor wonen en werken van deze 
regio. Het programma is op een zodanige manier in het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld ingepast, dat locaties zijn gekozen voor 
wonen en werken die vanuit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt het 
meest geschikt zijn. 
Bij het maken van het inrichtingsvoorstel is niet op de oude 
traditie voortgeborduurd, dus elke kern zijn eigen woningbouw en 
bedrijventerrein. Uit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt en ook gezien 
vanuit de drie lagen is het gebied tussen Helmond en Deurne in 
deze regio het meest geschikt voor nieuwe verstedelijking. In het 
tussengebied van Helmond en Deurne vormt de diversiteit van 
plekken een goede aanleiding voor het ontwikkelen van een 
verscheidenheid aan occupatietypen waarin rood en groen 
samengaan. De regionale context, samenhang en potentie, uit 
oogpunt van bundeling en bereikbaarheid, hebben geleid tot de 
keuze in dit gebied voor het samengaan van stedelijke en 
landschappelijke ontwikkeling. Het bestaande landschap is leidend 
in de keuze voor de inrichting. Dit is meteen ook de meerwaarde 
voor de regio. Door de stedelijke ontwikkeling te laten 
plaatsvinden op uit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt goede locaties 
in dit geval in het gebied tussen Helmond en Deurne, wordt d~ 
ruimtelijke kwaliteit van heel regio Helmond verbeterd. 
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1. 1 Het dilemma van Noord-Brabant 

Als de computer a/le huizen, schuren en 

stallen van Brabant moet printen 

warden 'de nevels van Brabant' zichtbaar. 

De nevels van Brabant veroorzaken het dilemma 

van Brabant namelijk dat de dorpen door hun 

onstuimige groei geen dorpen meer zijn 

en dat de steden maar geen stad willen warden. 

Figuur 2 (bron : Ontwerpen aan Brabant 2050) 

Wanneer je in de winter van grote hoogte een foto maakt van alle 
provincies in Nederland, dan blijkt een groot verschil; op de foto 
van Noord-Brabant is verspreid over de hele provincie een nevel 
van verstening waar te nemen, terwijl die verstening bij andere 
provincies veel meer is gegroepeerd rondom kernen. Figuur 1 toont 
de ontwikkeling van Brabant van 1900 tot nu. De witte vlekken 
geven een beeld van het bebouwd oppervlak. In deze figuur is goed 
zichtbaar dat Brabant in de afgelopen eeuw behoorlijk is 
versteend. Ook in het buitengebied is veel bebouwing. 
De oorzaak van de nevel die over Noord-Brabant hangt, heeft sterk 
te maken met de dominante rol van de katholieke kerk direct na 
de oorlog als ·organisator· van het Brabantse platteland. Anders dan 
elders in Nederland koos het provinciaal bestuur van Noord
Brabant daarom in 1947 voor een diffuus verspreide industrialisatie 
van het platteland. De sterk verspreide bebouwing die hier 
inmiddels het gevolg van is, maakt het zeer moeilijk nu het taboe 
te introduceren op bouwen in het buitengebied. Er staat al zoveel 
en er is zoveel dynamiek, terwijl de traditie van de lege horizon 
ontbreekt in het collectief geheugen. 
Daarnaast tapt de in toenemende mate vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing stedelijke functies af. De oorzaak van de 
zogenoemde nevel van bebouwing zou wel eens het dilemma van 
Brabant kunnen zijn, namelijk dat de dorpen door hun onstuimige 
groei geen dorpen meer zijn en dat de steden maar geen stad 
willen worden. 

Uit diverse berekeningen blijkt dat het vollopen van Brabant 
waarschijnlijk nog wel even door zal gaan. Het is te vergelijken 
met het strand: het wordt wel voller, maar er is altijd wel plaats; 
de situatie dat je je eigen zand moet meenemen, ontstaat nooit. 
Het grote probleem van de verdere verstening van het landelijk 
gebied is echter dat allerlei regionale kwaliteiten worden 
aangetast. Het is noodzakelijk om meer aandacht aan deze 
ruimtelijke kwaliteit te besteden en zorgvuldiger met het landelijk 
gebied om te gaan. 

Het is dus de hoogste tijd om in te grijpen. Een belangrijk aspect 
hierbij is dat het zwaartepunt van het provinciaal beleid meer zal 
moeten verschuiven van stedelijk gebied naar landelijk gebied. 

Wanneer dit niet gebeurt zijn de slaagkansen voor toename van 
ruimtelijke kwaliteit in de breedte klein. Wanneer je de 
ruimtebehoefte voor wonen en werken voor de komende 20 jaar 
bekijkt (figuur 1 ), besef jewel dat de ruimtelijke kwaliteit in het 
toekomstige beleid centraal moet staan. In 2002 zal het nieuwe 
streekplan van Noord-Brabant verschijnen. In dit streekplan zal 
meer aandacht besteed worden aan de dreiging van de 
toenemende verstening van het landelijk gebied. Dit onderwerp 
heb ik dan ook aangegrepen als onderwerp voor mijn afstuderen. 

1.2 De aanleiding 

De provincie Noord-Brabant is volop bezig met het actualiseren van 
haar beleid. De aanleiding van dit afstudeerproject is het nieuwe 
streekplan van de provincie dat in 2002 gereed moet zijn. Als 
voorbereiding op het nieuw op te stellen streekplan is een aantal 
acties geformuleerd. Deze acties betreffen nadere uitwerkingen 
van ideeen en concepten uit 'Brabant Uitgelijnd', een 
tussenproduct dat in het kader van het nieuwe streekplan is 
verschenen. Een van deze acties is het bedenken van een nieuw 
instrumentarium voor de verdeling van wonen en werken in het 
landelijk gebied. Deze actie vormt de basis voor dit 
afstudeerproject. De actie is letterlijk als volgt beschreven: 

"De verdeling van wonen en werken binnen het landelijk gebied 
moet op basis van ruimtelijk-kwalitatieve overwegingen 
plaatsvinden. Hoe dit instrumenteel moet worden vormgegeven is 
een punt van verdere uitwerking. Het begeleiden en stimuleren 
van de opstelling van een structuurvisiePlus in landelijke 
gemeenten maakt hier onderdeel van uit, evenals het aanwijzen 
van kernen met een regionale werkgelegenheidsfunctie in het 
landelijk gebied voor de opvang van middelgrote bedrijven uit de 
regio". 

Figuur 3: de actie (bron: Brabant Uitgelijnd) 

1.3 Probleemstelling 

Het provinciale verstedelijkingsbeleid en de wijze waarop dat met 
het groeiklassebeleid - in het streekplan van 1992 - instrumenteel 
is vormgegeven, heeft een sterk kwantitatief karakter. Het 
groeiklassesysteem geeft de mate aan waarin verstedelijking van 
een stad of dorp wordt voorgestaan via de bouw van woningen en 
de vestiging van bedrijven en voorzieningen. De kleinere 
plattelandskernen zijn ingedeeld in de lagere groeiklassen: 1 t/m 
3. Voor de kernen in de groeiklassen 1 t/m 3 dient de groei 
uitsluitend ten goede te komen aan de opvang van de eigen 
woningbehoefte en de eigen behoefte aan bedrijventerrein. De 
stadsregio's en de regionale opvangkernen vallen in de groeiklasse 
4 en hoger. Dit groeiklassesysteem kent een sterk kwantitatieve 
grondslag. Overigens worden er aan bedrijvigheid ook kwalitatieve 
eisen gesteld: alleen bedrijven die naar aard, schaal en functie in 
een kern passen worden toegestaan. Deze kwaliteitsaspecten zijn 
in 1998 verder gespecificeerd in de nota 'Op maat'. 

De ontwikkelingsmogelijkheid, die de groeiklasse geeft, zal in de 
toekomst steeds vaker op ruimtelijk-kwalitatieve beperkingen 
stuiten, zoals op de aanwezigheid van landschappelijke, 
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natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden buiten (of 
binnen) de bebouwde kom. Ook heeft door de gemeentelijke 
herindeling in 1996 het groeiklassesysteem aan waarde verloren . 
Bij deze herindeling kreeg elke gemeente de groeiklasse van haar 
grootste kern. Er bestaan geen groeiklasse 1-gemeenten meer, er 
zijn weinig groeiklasse 2-gemeenten en er waren al nauwelijks 
groeiklasse 4-gemeenten. In de figuren 4 en 5 is het effect van 
deze gemeentelijke herindeling zichtbaar. Figuur 6 toont een 
alternatief, namelijk een onderscheid in landelijke en stedelijke 
gemeenten. De stedelijke gemeenten mogen de groei opvangen, 
de landelijke gemeenten mogen alleen hun eigen behoefte 
opvangen. 

Bij de verdeling van het woningbouwprogramma, evenals bij de 
verdeling van de behoefte aan ruimte voor bedrijventerreinen, 
meet in de toekomst meer rekening worden gehouden met 
ruimtelijk-kwalitatieve doelstellingen, het integrale karakter van 
de ruimtelijke planvorming en de regionale samenhang. De 
provincie Noord-Brabant wil in haar nieuwe streekplan zo min 
mogelijk nieuw stedelijk ruimtebeslag in de landelijke gemeenten. 
Verdere aantasting van het buitengebied door nieuwe 
verstedelijking dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. 
Bovendien moeten er uit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt goede 
oplossingen voor nieuw stedelijk ruimtebeslag worden gevonden. 
Hierbij zou moeten worden aangehaakt op de kwalitatieve 
ontwikkelingen die de laatste jaren reeds in gang zijn gezet, ender 
andere met de notitie 'Ruimte sparen in Brabantse kernen' (1996), 
het 'Overbruggingsspoor' (1997), de 'partiele herziening van het 
streekplan' ( 1998 ), de 'structuurvisiePlus-benadering', het 

Figuur 4: oorspronkelijke 
gemeentelijke indeling en 
groeiklasse-indeling (bran: 
Streekplan Noord·Brabant, 
1992) 

D Groeiklasse 2 

LJ Groeiklasse 3 

D Groeiklasse 4 

D Groeiklasse 5 

experiment 'Kwaliteit en duurzaamheid in Brabantse kernen', de 
bedrijventerreinennota 'Op Maat' en de 'Handreiking efficient 
ruimtegebruik op bedrijventerreinen'. Deze ontwikkelingen zullen 
in hoofdstuk 3 verder aan de orde komen. 
Naast het uitgangspunt dat de nieuwe verdelingssystematiek 
gebaseerd meet zijn op een ruimtelijk-kwalitatieve benadering 
zijn er twee aanvullende uitgangspunten. De eerste is dat het 
migratiesaldo voor wonen in het landelijk gebied kleiner of gelijk 
blijft aan nul. De tweede is dat getracht wordt zoveel mogelijk 
rekening te houden met de wens van gemeenten om de eigen 
lokale behoefte van hun kernen te mogen opvangen. 

Het instrumentarium om de kwalitatieve benadering van het 
provinciale verstedelijkingsbeleid ook echt vorm te geven is nog 
onvoldoende ontwikkeld. De centrale vraag in dit afstudeerproject 
is dan ook op welke manier dit bereikt kan worden. De 
probleemstelling luidt als volgt: 

Welk verdelingsmechanisme voor wonen en werken in het landelijk 
gebied van de provincie Noord-Brabant doet recht aan ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen? 



Groeiklasse 2 

- Groeiklasse 3 

D Groeiklasse ◄ 

D Groeiklasse 5 

c==J Landettjke gemeenten 

1111 Stedettjke gemeenten 

Figuur 5: gemeente/ijke 
herindeling en groeiklasse
indeling, 1996 (bron: Van 
groeiklasse naar groeiwijze) 

Figuur 6: onderscheid in 
lande/ijke en stede/ijke 
gemeenten, 1996 (bran: Van 
groeiklasse naar groeiwijze) 
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Ter beantwoording van deze hoofdvraag zullen ook een aantal 
subvragen beantwoord moeten worden: 
• Welke rol hebben provincie en gemeenten bij de verdeling van 

wonen en werken in het landelijk gebied? 
• Wat leren de ervaringen en uitkomsten van de 

structuurvisiesPlus ons; als instrument om het ruimtelijke 
kwaliteitsdenken te bevorderen en als middel om tot een 
(her)verdeling van wonen en werken te komen tussen 
gemeenten en/of binnen gemeenten? 

• Wat verstaan we onder ruimtelijke kwaliteit? 
• Hoe kunnen we bereiken dat herstructurerings- en 

inbreidingsmogelijkheden worden meegenomen als 
zwaarwegend onderdeel van een verdelingsmechanisme voor 
wonen en werken in het landelijk gebied? 

• In hoeverre en op welke wijze dient een verdelingsmechanisme 
voor wonen en werken op regionaal niveau gestalte te krijgen? 
Zo ja: 

Kunnen er regio's worden onderscheiden in het landelijk 
gebied waarbinnen de verdeling van wonen en werken 
moet plaatsvinden? 

- Zijn er regionale werkgelegenheidskernen aan te wijzen 
die - qua functie en ruimtelijke mogelijkheden - een 
regionale opvangtaak kunnen vervullen? 
Is een regio-indeling noodzakelijk voor het functioneren 
van regionale werkgelegenheidskernen? 

• Hoe is de relatie met de stedelijke regio's? Welke delen van 
het landelijk gebied zijn primair georienteerd op de stedelijke 
regio's (en op welke stedelijke regio's) en wat voor gevolgen 
heeft dat voor het verdelingsmechanisme? 

Uiteraard bestaan er relaties met overige acties en processen. 
Deze moeten ook in beeld worden gehouden, omdat de 
problematiek van de verdeling van wonen en werken niet kan 
worden bezien zonder acht te slaan op deze relaties. In hoofdstuk 
9 wordt gereflecteerd op deze relaties en worden aanbevelingen 
gedaan om verbanden te leggen tussen deze actie en overige 
acties en processen: 
• Er moet aangesloten worden op de uitwerkingen die gegeven 

worden aan de actie 'ontwikkelen instrumenten zorgvuldig 
ruimtegebruik op bedrijventerreinen'. 

• Een nieuw verdeelmechanisme zal moeten aansluiten op het 
zoneringswerk van de reconstructiecommissies, zodat zij in de 
reconstructieplannen rekening kunnen houden met de 
verstedelijkingsopties. 

• Een verdeelmechanisme voor wonen en werken zal 
consequenties hebben voor de voorzieningen(structuur) in de 
betreffende gemeenten in het landelijk gebied. 

• Het mechanisme zal ook moeten aansluiten op de 
contourenbenadering zoals afgesproken in het kader van de 
Vijfde Nota. 

1.4 DoelsteWng 

Het doel van de actie is het ontwikkelen van een nieuw 
verdeelmechanisme voor wonen en werken in het landelijk gebied 
van de provincie Noord-Brabant ter vervanging van of aanvulling op 
het huidige groeiklassesysteem. In dit verdeelmechanisme moeten 
ruimtelijk-kwalitatieve overwegingen meer dan tot nu toe het 
geval is een rol spelen. Vervolgens is het de bedoeling een 

bepaalde regio of een bepaald gebied in Noord-Brabant te 
selecteren en hiervoor een uitwerking te maken die aansluit op het 
nieuwe verdeelmechanisme. 

1. 5 Problemen bij de vraagsteWng 

Bij de vraagstelling van dit project zijn een aantal problemen te 
verwachten. In het laatste hoofdstuk, bij de conclusies en 
aanbevelingen, zal op deze punten worden teruggekomen en wordt 
aangegeven welke oplossingen ten aanzien van de problemen zijn 
gekozen en in hoeverre hier nog aandacht aan dient te worden 
besteed. Het betreft vier problemen die als een vraag zijn te 
formuleren: 
• Hoe worden de provinciale/regionale en lokale beelden van 

ruimtelijke kwaliteit met elkaar verbonden? 
• Hoe worden de provinciale en regionale ruimtelijke kwaliteiten 

gewogen tegen lokale behoeften? 
• Hoe wordt vorm gegeven aan eventuele regio's? 
• Hoe wordt omgegaan met het inkomensverlies van de 

gemeenten? 
Het eerste probleem betreft de vraag welk kwaliteitsbeeld van de 
verschillende schaalniveaus dominant is als er over ruimtelijke 
kwaliteit wordt gesproken. Op lokaal niveau wordt de 
structuurvisiePlus als leidend principe voor ruimtelijke kwaliteit 
gezien. Op provinciaal of regionaal schaalniveau worden andere 
kwaliteitsbeelden gehanteerd waaruit de wens voortvloeit verder 
stedelijk ruimtebeslag te beperken. Dit kan zelfs ten koste gaan 
van de opvang van de eigen behoefte van een kern of gemeente. 
Dit is het tweede probleem. Hoe worden die provinciale 
ruimtelijke kwaliteiten gewogen tegen de lokale behoefte om te 
bouwen voor de eigen bevolking en werkgelegenheid? Tot nu toe 
kon elke kern immers middels de groeiklassesystematiek bouwen 
voor de eigen behoefte. Bij bedrijvigheid wordt rekening gehouden 
met de aard, schaal en functie van bedrijven . 
Een derde probleem dat uit de vraagstelling naar voren komt is dat 
va_~ de benodigde regionale afstemming. De laatste jaren zijn 
vrl]wel alle gemeentelijke samenwerkingsverbanden afgebouwd of 
opgeheven. Is regionale afstemming nodig en moeten daarvoor 
regio's gevormd worden? Tegenwoordig wordt namelijk steeds 
meer gevraagd op ruimtelijk-kwalitatieve overwegingen te sturen. 
Een regioafbakening op basis van ruimtelijk-kwalitatieve 
argumenten zal niet eenvoudig te onderbouwen zijn, ook vanwege 
de subjectieve interpretaties die nu eenmaal aan veel 
kwaliteitspercepties ten grondslag liggen. Dergelijke regio's zijn 
dus niet vanzelfsprekend aan te wijzen. De afspraken over de 
verdeling van wonen en werken op een regionaal niveau zullen 
waarschijnlijk bestuurlijk gemaakt moeten worden. Hieruit vloeit 
voort dat sturing op basis van een bestuurlijke afbakening, dus op 
gemeentegrenzen, voor de hand ligt. 
Het vierde probleem heeft te maken met het draagvlak bij de 
gemeenten . Een systematiek die gebaseerd is op inbreiding en 
herstructurering, wat uit kwalitatief oogpunt toch een belangrijk 
punt van aandacht is, gaat veel geld kosten. Dit soort locaties zijn 
immers moeilijker en alleen tegen hogere kosten te realiseren. 
Niel uitbreiden betekent tevens een verlies aan inkomsten voor de 
gemeenten. Want juist op de uitbreidingslocaties worden door de 
gemeenten grote winsten gemaakt. 
Zoals gezegd zal in hoofdstuk 9 op deze problemen uit de 
vraagstelling worden teruggekomen. Daar wordt gereflecteerd op 



de vraag in hoeverre er met de voorgestelde instrumentatie een 
oplossing wordt geboden voor deze vraagstukken. 

1.6 Plan van aanpak 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag en bijbehorende 
subvragen en om de doelstelling te bereiken, is een plan van 
aanpak opgesteld dat uit twee delen bestaat: 
• Deel 1: Het onderzoek 

In het eerste deel van het afstudeerproject houd ik me bezig 
met het opstellen van een instrumentarium voor de verdeling 
van wonen en werken in het landelijk gebied. Hierbij komen 
de volgende zaken aan bod: 

Een studie naar het begrip ruimtelijke kwaliteit. 
Het bestuderen van studies en nota 's om een beeld te 
krijgen van de ontwikkeling van het verstedelijkingsbeleid 
van de provincie Noord-Brabant, waarbij het accent vooral 
ligt op de ommekeer van een kwantitatieve benadering 
naar een kwalitatieve benadering. 

- Een kwantitatieve vraag- en aanbodanalyse, waarbij de 
kwantitatieve vraag aan wonen en werken en het aanbod 
aan ruimte voor wonen en werken in beeld wordt 
gebracht. Bovendien warden vraag en aanbod met elkaar 
geconf ronteerd. 
Het maken van een quick-scan van een aantal (deel)regio's 
met een of meer structuurvisiesPlus. Dit gebeurt door 
bestudering van de structuurvisiesPlus, gesprekken met 
provinciale medewerkers die aan deze structuurvisiesPlus 
hebben bijgedragen en bestudering van provinciale 
adviezen. 

- Het evalueren van de bruikbaarheid van het instrument 
structuurvisiePlus met betrekking tot het instrumentarium. 

- Het bestuderen van de rayonvisies die door de drie rayons 
van Noord-Brabant zijn opgesteld en hun bruikbaarheid 
met betrekking tot het instrumentarium. 
Het bestuderen van bestaande ruimtelijk-functionele of 
ruimtelijk-kwalitatieve indelingen en bestuurlijk-politieke 
indelingen die al in Noord-Brabant aanwezig zijn. 
Het onderzoeken van mogelijkheden voor de verdeling van 
wonen en werken, zoals het maken van een regio-indeling 
waarbij de verdeling van wonen en werken binnen de 
regio's moet plaatsvinden, het aanwijzen van regionale 
werkgelegenheidskernen en eventuele andere 
mogelijkheden. 

- Het omschrijven van de rol die de provincie speelt bij de 
ontwikkeling van het nieuwe verstedelijkingsbeleid. 
Een confrontatie van de instrumentering met regionale 
cijfers. 

Formuleren 
probleemstelling 
doelstelling, 
werkwijze en 
plan van aanpak 

Deel 1: 
I nstrumentarium 
bedenken 

Figuur 7: opbouw afstudeerproject 

Deel 2: 
Regio kiezen en 
uitwerking 
maken 

• Deel 2: Een uitwerking 
In het tweede deel van het afstudeerproject maak ik een 
uitwerking voor een regio in Noord-Brabant, namelijk regio 
Helmond. Een van de aanbevelingen die uit het eerste deel van 
het afstudeerproject zal volgen is het ontwikkelen van een 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor elke regio op basis 
waarvan locaties voor wonen en werken kunnen warden 
gekozen. De regio Helmond zal eerst warden gei"nventariseerd 
en gei"nterpreteerd. Hierbij wordt gekeken naar de 
gebiedscontext en de historische ontwikkeling van het gebied. 
Oak wordt de lagenbenadering op het gebied toegepast . De 
inventarisatie en interpretatie resulteert in een drietal 
duurzame onderleggers. Vervolgens wordt er ingespeeld op de 
ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied. Vanuit de 
verschillende kwaliteiten en de waardering daarvan kunnen de 
potenties van het gebied geformuleerd warden. De potenties 
leiden tot vier verschillende strategieen: een blauwe strategie 
voor water, een groene voor natuur, een rode voor 
verstedelijking en een gele voor landbouw. Om te komen tot 
een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld warden de bestaande 
ruimtelijke structuur en de vier strategieen met elkaar 
geconfronteerd. Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld wordt 
vervolgens met het programma voor wonen en werken 
geconfronteerd. Hierbij wordt een terugkoppeling gemaakt 
naar het instrumentarium voor de verdeling van wonen en 
werken, dat in het eerste deel van het afstudeerproject is 
ontwikkeld. Op basis van dit instrumentarium warden 
toekomstige locaties voor wonen en werken gekozen . 

1. 7 Opbouw van het afstudeerverslag 

Het afstudeerverslag bestaat uit twee delen. Deel 1 betreft het 
theoretische deel van het project en deel 2 bevat de uitwerking 
voor de regio Helmond. 
Om antwoord te geven op de vraagstelling is in deel 1 van het 
verslag een aantal elementen uitgewerkt. In hoofdstuk 2 wordt het 
begrip 'ruimtelijke kwaliteit' behandeld. Hierin wordt aangegeven 
wat het begrip in zijn algemeenheid inhoudt en wordt ingegaan op 
de verschillende schaalniveaus waarop het begrip toepasbaar is. 
Hoofdstuk 3 geeft aan de hand van een tijdstabel de ontwikkeling 
van het verstedelijkingsbeleid van de provincie Noord-Brabant 
weer vanaf het streekplan van 1992. Hierbij komen verschillende 
nota's en acties van de provincie aan de orde. Het belangrijkste 
hierbij is de omslag van een kwantitatief verstedelijkingsbeleid 
naar een kwalitatief beleid. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van 
bestaande gegevens inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten 
vraag en aanbod is aan ruimte voor wonen en werken in de 
landelijke gemeenten . Tevens vindt een confrontatie van vraag en 
aanbod plaats. Deze confrontatie levert een beeld op van de te 
verwachten vraag aan ruimte voor wonen en werken in de 
komende streekplanperiode. In hoofdstuk 5 komt het instrument 
structuurvisiePlus aan de orde. Er wordt een omschrijving gegeven 
van het instrument en er wordt aangegeven in welke mate de 
structuurvisiePlus kan dienen als instrument om het ruimtelijke 
kwaliteitsdenken te bevorderen en als middel om tot een 
(her)verdeling van wonen en werken te komen tussen gemeenten 
en/of binnen gemeenten. In hoofdstuk 6 warden de rayonvisies 
behandeld die door de drie rayons van de provincie Noord-Brabant 
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zijn gemaakt. Ook hier wordt aangegeven welke rol zij kunnen 
vervullen in het nieuwe verstedelijkingsbeleid. 
Hoofdstuk 7 is het belangrijkste hoofdstuk van het verslag. In dit 
hoofdstuk wordt het voorstel uitgewerkt voor de instrumentering 
van de verdeling van wonen en werken in het landelijk gebied. Dit 
voorstel bestaat uit een beschrijving van de rol van de provincie, 
een stappenplan , een systematiek voor een regio-indeling en de 
beschrijving van enkele aanvullende instrumenten. Op basis van de 
systematiek voor de regio-indeling wordt een voorstel gegeven 
voor een indeling in twaalf regio ' s. In hoofdstuk 8 wordt vervolgens 
een confrontatie gepresenteerd van de vraag en het aanbod aan 
wonen en werken, onderverdeeld naar de verschillende regio's. 
In hoofdstuk 9 worden tenslotte de belangrijkste conclusies 
besproken. Hierbij worden de vragen beantwoord en worden 
aanbevelingen naar de provincie toe gedaan . 

In deel 2 van het afstudeerverslag is een uitwerking gemaakt voor 
de regio Helmond. In hoofdstuk 2 vindt de inventarisatie en 
interpretatie van het gebied plaats. Hierbij wordt het gebied in 
zijn context beschreven en wordt iets verteld over de historische 
ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt de lagenbenadering op het 
gebied toegepast. Deze analyse resulteert in een drietal kaarten 
met de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied . Deze 
duurzame componenten zijn de onderleggers , waarop ruimtelijke 
keuzen in de toekomst worden gefundeerd. 
In hoofdstuk 4 wordt ingespeeld op de (nog niet bekende) 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Hiervoor worden vier 
strategieen opgesteld. Bij de vorming van de strategieen wordt 
rekening gehouden met de kwalitatieve uitgangspunten die in het 
eerste deel zijn opgesteld. In hoofdstuk 5 worden de bestaande 
ruimtelijke structuur en de vier strategieen met elkaar 
geconfronteerd. Dit resulteert in een kaart met een duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld. 
In hoofdstuk 6 vindt een confrontatie plaats van het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld en het programma voor wonen en 
werken. Locaties die uit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt geschikt 
blijken, worden tegen elkaar afgewogen. Vervolgens vindt er een 
locatiekeuze plaats van de meest geschikte woon - en werklocaties. 
Hoofdstuk 7 tenslotte geeft een terugkoppeling. Hierbij wordt de 
vraag beantwoord of deze manier van uitwerken geleid heeft tot 
het doel dat ik voor ogen had , namelijk het verdelen van wonen en 
werken op een kwalitatief hoogwaardige manier. 
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2.1 Het begdp 'ruimtelijke kwaliteit" 

'Meer kwaliteit is van groat belang voor vele 
beleidsterreinen. Ook het ruimtelijk beleid zelf 
levert een eigen bijdrage aan de kwatiteit van ons 
stedelijk en landelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is 
er op gericht de gebruikswaarde van een gebied te 
vermeerderen, de belevingswaarde te verhogen, en 
de toekomstwaarde te vergroten. De concrete 
invutting van die ruimtelijke kwaliteit zal daarbij 
van geval tot geval verschillen.' 

Figuur 8 (bran : Vierde Nota over de Ruimte/ijke Ordening Extra) 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van wat het begrip 
ruimtelijke kwaliteit inhoudt. In paragraaf 2 wordt geprobeerd een 
definitie te geven van ruimtelijke kwaliteit aan de hand van de 
drie begrippen belevingswaarde, gebruikswaarde en 
toekomstwaarde. In paragraaf 3 worden de zeven criteria voor 
ruimtelijke kwaliteit beschreven. De volgende paragraaf behandelt 
de ruimtelijke kwaliteit op de verschillende schaalniveaus. Hierbij 
wordt aangegeven welke schaalniveaus we onderscheiden en wat 
voor soort kwaliteit op welk schaalniveau van toepassing is. In 
paragraaf 5 worden de ruimtelijke kwaliteiten op de verschillende 
schaalniveaus tegen elkaar afgewogen. Hierbij wordt de conclusie 
getrokken dat de ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau van 
essentieel belang is in dit project. Het open houden van het 
landelijk gebied en het beperken van nieuw stedelijk ruimtebeslag 
is immers een regionaal kwaliteitsbeeld. In deze laatste paragraaf 
worden tenslotte een aantal uitgangspunten genoemd die van 
belang zijn voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit op 
regionaal schaalniveau bij nieuw stedelijk ruimtebeslag. 

2.2 Wat is ruimtelijke kwaliteit? 

Ruimtelijke kwaliteit wordt wel gezien als het kernbegrip en het 
kerndoel van de ruimtelijke ordening. Tot op de dag van vandaag 
komt men echter zeer uiteenlopende invullingen van het begrip 
'ruimtelijke kwaliteit' tegen. Wat is ruimtelijke kwaliteit eigenlijk? 
Een definitie is niet eenvoudig te geven. Een objectieve 
beoordeling of iets mooi of lelijk is, blijkt niet mogelijk vanwege 
de enorme complexiteit van het begrip . Daarin spelen onder 
andere het schaalniveau, allerlei omgevingsfactoren en de 
tijdgeest een rol. We weten wel waar ruimtelijke kwaliteit mee te 
maken heeft. Het is duidelijk dat er kenmerken te benoemen zijn 
voor ruimtelijke kwaliteit en dat hiervoor samenhang een 
belangrijke basisvoorwaarde is . In de 'VINEX' (Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening Extra) wordt gesteld dat ruimtelijke kwaliteit 
heeft te maken met hoe wij onze fysieke leefomgeving ervaren 
(belevingswaarde), wat wij ermee kunnen doen (gebruikswaarde) 
en hoe duurzaam die omgeving is (toekomstwaarde). Het is een 
integrale waardebepaling op basis van deze drie samenhangende 
elementen. 

belevingswaarde 

gebruikswaarde 

toekomstwaarde 

Figuur 9: kenmerken van ruimtelij ke kwa/iteit (bron : Tussenstap Nota Ruimte/ijke 
Kwa/iteit) 

De be/evingswaarde: 
Bij de belevingswaarde komt de betekenis die aan vorm kan 
worden toegekend aan de orde. Criteria varierend van 
herkenbaarheid tot diversiteit spelen hierbij een rol. De keuze van 
architectuur, maar ook materiaal, straatmeubilair, beplanting, 
kunst etc. zijn hierbij van belang, want de compositie die hieruit 
ontstaat geeft de ruimte haar identiteit. Of de omgeving positief 
of negatief wordt ervaren, is afhankelijk van deze elementen. De 
belevingswaarde is niet kwantitatief vast te stellen . 

De gebruikswaarde: 
Bij de gebruikswaarde is het van belang of de ruimte qua inrichting 
voldoet aan de functie(s). De criteria die hierbij van toepassing 
zijn, varieren van efficiency tot samenhang tussen vorm en 
gebruik. Het komt erop neer dat deelfuncties (rijbaan, bebouwing 



etc.) op een goede manier in een plan worden gei'ntegreerd, 
waardoor het gebied op zichzelf, maar ook in relatie tot zijn 
omgeving, doelmatig is. De gebruikers vormen de maatstaf. De 
gebruikswaarde wordt vastgesteld op grond van 
gemeenschappelijke en individuele ervaringen en verwachtingen 
van mensen. Als elementaire gebruikseis geldt hierbij dat er een 
open bare ruimte ontstaat waar alle f acetten van het 
maatschappelijk leven aan bod kunnen komen. 

De toekomstwaarde: 
De toekomstwaarde verwijst naar de toekomstige belevingswaarde 
en de toekomstige gebruikswaarde. De toekomstwaarde valt af te 
meten aan enerzijds de duurzaamheid, anderzijds de flexibiliteit. 
Blijft de ruimte op een voldoende hoog niveau wat de inrichting 
betreft? Kunnen veranderingen in gebruik en functie worden 
opgevangen? Kan ruimte geboden worden aan een varieteit aan 
functies, nu en in de toekomst? Het gaat hier dus ook om de 
samenhang tussen verschillende plekken. Deze samenhang is 
belangrijk bij het blijven herkennen, functioneren en ervaren van 
de hoofdstructuur. Een mooie definitie voor duurzaam is 'lang 
houdbaar', met het oog op de toekomstige generaties en een 
zuinige omgang met de ruimte. In de gebouwde omgeving zien we 
dat ruimtelijke kwaliteit, datgene dat de karakteristiek van een 
plek in positieve zin bepaalt, een van de garanties is voor lange 
houdbaarheid; we willen het niet kwijt, we koesteren het. 

2.3 Algemene criteria voor ruimtelijke kwaliteit 

In het algemeen gelden er voor ruimtelijke kwaliteit zeven 
criteria. Deze criteria zijn verder uitgewerkt en beschreven in de 
'Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening'. De zeven criteria 
moeten richting geven aan de ruimtelijke inrichting van Nederland, 
opdat zij bijdragen aan een kwalitatieve inrichting. Het zijn de 
volgende: 

• Ruimtelijke diversiteit op verschillende schaalniveaus. 
Verschillen tussen stad en land moeten worden geaccentueerd. 
Verschillende stedelijke milieus en landschappen moeten hun 
eigen karakter kunnen behouden en versterken. Het criterium 
komt tot uitdrukking in gebiedskwaliteiten als: 

groene bufferzones tussen steden 
grotere open ruimten zoals (delen van) het Groene Hart en 
het Rivierengebied 
karakteristieke landschappen van Noordwest-Europese 
betekenis (duinen, getijdengebieden, veenweidegebieden, 
droogmakerijen, zeekleipolders, rivierengebied, wetlands) 
afwisseling tussen open en stedelijk landschap langs 
infrastructuur 
afwisseling tussen gebieden met hoge en geringe 
intensiteit (geluid, lie ht etc.) 
bundeling van verstedelijking 

• Maatschappelijke functionaliteit. De verschillende functies als 
wonen, werken, mobiliteit en ontspanning mogen elkaar niet 
verdringen, maar moeten goed op elkaar aansluiten, zodat ze 
elkaar kunnen versterken, het vestigingsklimaat beter wordt 
en verspilling wordt tegengegaan. Het criterium komt tot 
uitdrukking in gebiedskwaliteiten als: 

bereikbaarheid van en verbinding tussen economische 
kerngebieden binnen Nederland en aangrenzende regio's 

aansluiting van bedrijfsterreinen op hoofdinfra-
structuurnetwerken 
bundeling van ruimte voor bedrijfsterreinen 

• Culturele diversiteit. Mensen en groepen moeten zich op eigen 
wijze kunnen ontplooien. Er moet ruimte zijn voor 
verscheidenheid aan culturele en recreatieve activiteiten. De 
historie dient zichtbaar te blijven naast de technologische 
vernieuwingen. Dit criterium komt tot uitdrukking in 
gebiedskwaliteiten als: 

gebieden met hoge cultuurhistorische waarden 
karakteristieke landschappen van nationale/regionale 
betekenis (heuvelland, hoogveenontginningsgebied, 
beekdalen, bosgebied, kleinschalig landschap) 
behoud cultureel erfgoed en diversiteit in architectuur 
multiculturele woon-, werk- en recreatiemilieus in de 
steden 

• Sociale rechtvaardigheid. De ongelijkheid tussen sociale 
groepen en tussen regio's moet warden tegengegaan. Het gaat 
er ook om te voorkomen dat een rijk landelijk gebied ontstaat 
in contrast met arme steden. De toegankelijkheid van lagere 
inkomensgroepen tot functies als wonen, werken, recreatie en 
mobiliteit moet warden gewaarborgd. De ruimtelijke 
omstandigheden moet een ieder kans bieden tot een gezond 
leven. Het criterium komt tot uitdrukking in 
gebiedskwaliteiten als: 

bereikbaarheid van lokale en regionale voorzieningen 
toegankelijkheid van gebieden voor dag- en 
verblijfsrecreatie 
voldoende ruimtelijke spreiding van openbaar 
vervoeraanbod 
ruimtelijk evenwicht in de woningmarkt (tegengaan 
segregatie) 
goede mix tussen wonen en werken (tegengaan scheiding) 
goede afstemming van zorgvoorzieningen op woon- en 
werklocaties 

• Duurzaamheid. Ecologische systemen moeten in stand blijven 
of warden hersteld. Ook het ruimtelijk systeem van vitale 
steden en vitaal platteland moet als zodanig duurzaam zijn. De 
ruimtelijke ordening moet bijdragen aan de bestrijding van 
milieuproblemen en mee zorgdragen voor een veilige woon- en 
werkomgeving. Het criterium komt tot uitdrukking in 
gebiedskwaliteiten als: 

gebieden en verbindingszones behorend tot de ecologische 
hoofdstructuur 
zonering en ontmenging van functies als bescherming tegen 
geluidshinder, veiligheidsrisico's en stank 
milieubeschermingsgebieden voor grondwater en bodem 

• Aantrekkelijkheid. Schoonheid van stad en land is opnieuw aan 
de orde. Hier ligt een culturele opgave. Er is meer aandacht 
nodig voor ontwerp en inrichting. Dit geldt niet alleen voor 
stad en landschap, maar ook voor de inpassing van 
infrastructuur. 

(visuele) uitstraling van verstedelijking op landelijk gebied 
zones tangs infrastructuur 
open ruimten, bufferzones, natuurgebieden (maatregelen 
als verdiepte ligging, ondergrondse aanleg, geen afslagen, 
minimale barrierewerking) 
mooie steden 
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• Mense/ijke moat. De mens mag niet warden overweldigd door 
gebouwen en infrastructuur. Waar de maatvoering groat is, 
moet extra aandacht warden besteed aan de inrichting van de 
publieke ruimten. Het criterium uit zich onder andere in de 
volgende gebiedskwaliteiten: 

voldoende, mooie openbare ruimte in de stedelijke centra 
overzichtelijke knooppunten van infrastructuur 

maatschappelijke 
functionaliteit 

culturele 
diversiteit 

ruimtelijke 
diversiteit 

sociale 
rechtvaardigheid 

menselijke 
maat 

aantrekkel ijkheid 

duurzaamheid 

Figuur 10: a/gemene criteria voor ruimtelijke kwaliteit (bran : Vijfde Noto over de 
Ruimtelijke Ordening) 

2.4 RuimteUjke kwaUteit op verschillende schaalniveaus 

Zoals al in paragraaf 2 is gezegd is een definitie van ruimtelijke 
kwaliteit niet eenvoudig te geven. Een objectieve beoordeling of 
iets goed of slecht is, is bijna onmogelijk door de complexiteit van 
het begrip. Hierin speelt onder andere het schaalniveau een 
belangrijke rol. Ruimtelijke kwaliteit is een begrip dat op 
verschillende schaalniveaus van toepassing is. Het is dan ook van 
belang dat er op alle schaalniveaus gestreefd wordt naar 
ruimtelijke kwaliteit. In dit afstudeerverslag is het landelijke 
schaalniveau niet zo van belang. Daarom zal de aandacht in eerste 
instantie uitgaan naar het provinciaal, regionaal en lokaal 
schaalniveau. Op provinciaal of regionaal schaalniveau heeft men 
een andere opvatting van ruimtelijke kwaliteit dan op lokaal 
schaalniveau. 

Onder het provinciale schaalniveau verstaan we het schaalniveau 
van de gehele provincie en onder het regionale schaalniveau 
verstaan we het schaalniveau van het grondgebied van enkele 
gemeenten. Op provinciaal en regionaal schaalniveau zijn een 
aantal aspecten van belang voor het bereiken van ruimtelijke 
kwaliteit. Allereerst is het belangrijk zorg te dragen voor een 
goede landschappelijke inrichting. Onder landschap verstaan we 
het waarneembaar deel van het aardoppervlak dat wordt bepaald 
door de onderlinge samenhang en bei·nvloeding van de niet-levende 
en levende natuur (inclusief de mens). Op het provinciale 
schaalniveau kunnen we onderscheid maken tussen de groene 
hoofdstructuur en gebieden buiten de groene hoofdstructuur. De 
zorg voor een aantrekkelijk landschap strekt zich uit over de 

gehele provincie en heeft zowel betrekking op de groene 
hoofdstructuur als de gebieden daarbuiten met inbegrip van de 
stedelijke gebieden. Het landschapsbeeld is de herkenbare 
uitdrukking van de verschillende grondgebruiksvormen zoals 
landbouw, natuur, recreatie of stedelijke functies. Voor een 
duurzaam en aantrekkelijk landschap is dit alleen echter 
onvoldoende waarborg. Voor de duurzaamheid is het van belang 
dat de abiotische ondergrond (het water- en bodemsysteem) 
uitgangspunt is voor de landschapsontwikkeling en dat nieuwe 
ontwikkelingen zorgvuldig warden ingepast in de historisch 
gegroeide situatie. In gebieden waar de landschappelijke kwaliteit 
te wensen overlaat en waar de inrichting niet meer aansluit bij het 
gebruik, zal gezocht moeten warden naar een nieuwe 
landschapsopbouw met een sterke identiteit waarin ook 
toekomstige veranderingen kunnen plaatsvinden zonder die 
identiteit aan te tasten. Om de identiteit van en diversiteit in 
(waardevolle) landschappen in stand te houden moet aandacht 
geschonken warden aan het behoud van open en besloten gebieden 
en aan het behoud van cultuurhistorisch en aardkundig van belang 
zijnde gebieden. 

De groene hoofdstructuur is opgebouwd uit natuurgebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden, ecologische verbindingszones en 
multifunctionele bossen. Om een duurzame ontwikkeling van de 
groene hoofdstructuur mogelijk te maken dienen de overige 
hoofdstructuren zo veel mogelijk gescheiden te warden van de 
groene hoofdstructuur. Verschillende functies zullen in het gebied 
buiten de groene hoofdstructuur hun plek moeten vinden, zoals 
landbouw, infrastructuur, recreatie , wonen, werken, etc. De 
verschillende functies moeten allen zo goed mogelijk tot hun recht 
komen en elkaar hierbij zo min mogelijk aantasten. Zij moeten 
elkaar juist versterken. Verschillende functies stellen elk hun -
soms tegenstrijdige - eisen, maar hebben tegelijkertijd ook hun 
eigen invloed. Het is dus van belang om altijd de afweging te 
maken welke functie(s) op een bepaalde plek prioriteit heeft 
(hebben). Hierbij is de abiotische ondergrond en de 
cultuurhistorische situatie van essentieel belang. Wanneer deze 
afwegingen zorgvuldig plaatsvinden kan een ruimtelijk-kwalitatief 
landschap ontstaan. 

Ook op het lokale niveau is behoud en ontwikkeling van het 
landschap belangrijk. Op dit schaalniveau dienen eveneens nieuwe 
ontwikkelingen zorgvuldig ingepast te warden in de historisch 
gegroeide situatie. De abiotische ondergrond, welke oak een 
belangrijke invloed heeft gehad op deze historische ontwikkeling, 
dient een belangrijke sturende rol te vervullen bij deze inpassing. 
De ligging van de groene hoofdstructuur bepaalt op lokaal niveau 
mede de uitbreidingsmogelijkheid van de kernen. Daarnaast zijn 
diverse andere criteria in het geding, zoals recreatieve waarden, 
agrarische activiteiten en infrastructurele belemmeringen. Ook de 
cultuurhistorische en stedebouwkundige waarden in de kern zelf 
kunnen een factor in de afweging zijn. 
Op het lokale niveau speelt de directe woonkwaliteit een 
belangrijke rol. Dit is namelijk hetgeen waar mensen direct mee te 
maken hebben, wat zij dagelijks ervaren. De kwalitatieve aspecten 
van het wonen krijgen steeds meer aandacht. Het gaat hierbij om 
het realiseren en instandhouden van een woonkwaliteit die 
aansluit bij de reeds bestaande omgeving en die inspeelt op 
toekomstige behoeften. Daarbij vraagt de aanpassing en het 
beheer van de bestaande woningvoorraad bijzondere aandacht. Bij 



de planning van voorzieningen en van stedelijke activiteiten als 
werken en recreeren staat de kwaliteit van het woonmilieu 
centraal. Aangezien wonen en werken belangrijke ruimtevragende 
functies zijn in de toekomst, zal nieuwe inpassing van deze 
functies in de omgeving op een ruimtelijk-kwalitatieve wijze 
moeten plaatsvinden . 

2.5 De afweging van ruimtelijke kwaliteiten op 
verschillende schaalniveaus 

Op regionaal/ provinciaal schaalniveau geldt een andere definitie 
van ruimtelijke kwaliteit dan op lokaal niveau. In de inleiding van 
het verslag wordt de vraag gesteld hoe de provinciale en regionale 
ruimtelijke kwaliteiten worden afgewogen tegen lokale behoeften . 
Het centrale probleem in dit project is de dreiging van de 
toenemende verstening van het landelijk gebied. De verstening 
wordt veroorzaakt doordat in het verleden bij de verdeling van 
wonen en werken te weinig rekening is gehouden met ruimtelijk
kwalitatieve doelstellingen en de regionale samenhang. Door de 
toenemende verstening worden allerlei regionale kwaliteiten 
aangetast, zoals landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurwaarden. Het overall-beeld van het open houden van het 
landelijk gebied - dit is een provinciaal/regionaal kwaliteitsbeeld -
weegt in dit project dan ook zwaarder dan het lokale beeld van 
ruimtelijke kwaliteit. Het lokale beeld blijft echter wel belangrijk . 
In bijlage 1 zal nader aandacht besteed worden aan de lokale 
ruimtelijke kwaliteit , namelijk in de directe woonomgeving en in 
de werkomgeving. Hier is echter de regionale kwaliteit het item. In 
paragraaf 3 zijn de zeven criteria voor ruimtelijke kwaliteit 
gedefinieerd. Deze criteria zijn toepasbaar op verschillende 
schaalniveaus. De criteria kunnen beperkt worden tot criteria die 
gelden voor ruimtelijke kwaliteit op regionaal schaalniveau. Om op 
regionaal niveau te komen tot een ruimtelijk-kwalitatieve 
verdeling van wonen en werken moet dan ook rekening gehouden 
worden met een aantal regionale ruimtelijke kwaliteitscriteria 
oftewel uitgangspunten. Elk van deze uitgangspunten kan een 
bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal: 
• de aanwezigheid van verschillende landschappen of gebieden 

met verschillende karakters 
• afwisseling in open- en geslotenheid 
• aanwezigheid van groene bufferzones tussen steden 
• goede bereikbaarheid van functies 
• bundeling van ruimte voor bedrijventerreinen 
• aanwezigheid van gebieden met hoge cultuurhistorische 

waarden en karakteristieke landschappen 
• aanwezigheid van gebieden en verbindingszones behorend tot 

de ecologische hoofdstructuur 
• zonering en ontmenging van functies 
• variatie door menging van functies waarbij dat wel mogelijk is 
• aanwezigheid van open ruimten, bufferzones en 

natuurgebieden 
• aanwezigheid van milieubeschermingsgebieden voor 

grondwater en bodem 

Wanneer bij nieuw stedelijk ruimtebeslag aandacht wordt besteed 
aan deze regionale kwaliteitscriteria en wanneer meer rekening 
wordt gehouden met de abiotische ondergrond en de historisch 
gegroeide situatie van een plek is er een grotere kans op het 

bereiken van ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal. In de 
figuren 11 en 12 worden twee voorbeelden gegeven waarbij door 
gebruik te maken van bovenstaande uitgangspunten ruimtelijke 
kwaliteit op regionale schaal bereikt kan worden. 

Figuur 11 : ruimte/ijke kwa/itei t door de aanwezigheid van cultuurhistorische 
waarden (bron : Karakters en identi teiten tussen Maas en Meierij) 
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Figuur 12: ruimtelijke kwaliteit door de aanwezigheid van natuurkerngebieden, 
boscomptexen en ecotogische verbindingszones (bron : Ruimtelijke regiovisie Breda
Tilburg) 
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3.1 Op weg naar een ruimtelijk-kwaUtatieve denklijn 

Hoe (een deel van) het woningbouwprogramma en het programma 
voor bedrijven meer op grond van ruimtelijk·kwalitatieve 
overwegingen kan worden verdeeld binnen de stedelijke gebieden 
en binnen het landelijk gebied is de komende tijd - ook in de 
aanloop naar een nieuw streekplan - een belangrijk punt van 
discussie en nadere uitwerking. Al enkele jaren is een verschuiving 
in het beleid waarneembaar van het accent op kwantiteit naar het 
accent op kwaliteit. Dit zien we zowel in de ruimtelijke ordening 
op het schaalniveau van het Rijk, als ook op dat van het 
schaalniveau van de provincie Noord-Brabant. In dit hoofdstuk zal 
een overzicht worden gegeven van de meest recente 
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en die geleid hebben 
tot een meer ruimtelijk-kwalitatieve denklijn. Eerst worden de 
belangrijkste nota's van het Rijk globaal behandeld en vervolgens 
wordt wat dieper ingegaan op de provinciale nota's waarin het 
begrip 'ruimtelijke kwaliteit' een belangrijke plaats inneemt. 

3.2 De ruimtelijk-kwalitatieve denklijn van het Rjjk 

Het Rijk formuleert haar verstedelijkingsbeleid in de zogenaamde 
Nota's over de ruimtelijke ordening. De Eerste Nota over de 
ruimtelijke ordening verscheen in 1960. Voor wat betreft aandacht 
voor ruimtelijke kwaliteit begint het echter pas echt interessant te 
worden bij de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening. De Vierde 
Nota verscheen in 1988. Met de Vierde Nota beleefde de 
ruimtelijke ordening een omslag. Het beleid van de Vierde Nota 
werd gekleurd door een wereldbeeld waarin de Europese 
eenwording, de verwachting van nieuwe economische groei en zorg 
voor (milieu-)kwaliteit de toon zetten. De tijd van zorg voor 
kwantiteiten was voorbij. Er was een toenemende zorg ontstaan 
voor de kwaliteit van de dagelijkse omgeving. Allerlei kwalitatieve 
aspecten wonnen aan belang, zoals de opzet en ontsluiting van 
woningbouwlocaties, diversiteit in plaats van monotonie, varieteit 
in voorzieningen, een mooie openbare ruimte , leefbaarheid , 
recreatief groen, natuur, landschappen en het cultureel erfgoed. 
Het algemene gevoel was dat in alle elementaire maatschappelijke 
behoeften was voorzien. Er was nu ruimte om te werken aan 
kwaliteit . 
Dit kwaliteitsdenken wordt verder uitgewerkt in de Vijfde Nota, 
die in 2001 is verschenen. Veranderend Nederland, de toenemende 
behoefte aan ruimte voor verschillende doeleinden en het 
groeiende besef van de kwaliteit van de ruimte; dit zij~ de ?_rie 
invalshoeken van waaruit het beleid betreffende de ru1mtel1Jke 
ordening in deze nota is opgebouwd. In de Vijfde Nota wordt eerst 

'Ruimte sparen 
in Brabantse 

kernen' 

een beschrijving gegeven van de veranderingen in de trends die in 
ons land zijn waar te nemen en zijn te verwachten . Vervolgens 
wordt daar de ruimtebehoefte uit afgeleid. Aangezien niet alle 
behoeften volledig en tegelijkertijd kunnen worden vervuld, zullen 
keuzen moeten worden gemaakt. De criteria van ruimtelijke 
kwaliteit helpen bij het maken van die keuzen. In de Vijfde nota 
worden zeven criteria van ruimtelijke kwaliteit genoemd. Deze 
criteria vormen de kern van de Vijfde Nota. Zij zijn al nader aan 
de orde geweest in hoofdstuk 2. 

3.3 De ruimtelijk-kwalitatieve denklijn van de provinde 

Het provinciale verstedelijkingsbeleid en de wijze waarop dat met 
het groeiklassebeleid , in het streekplan van 1992, is vormgegeven, 
heeft een sterk kwantitatief karakter. Bij de verdeling van het 
woningbouwprogramma, evenals bij de verdeling van de behoefte 
aan ruimte voor bedrijventerreinen, moet in de toekomst meer 
rekening worden gehouden met ruimtelijk-kwalitatieve 
doelstellingen, het integrale karakter van de ruimtelijke 
planvorming en de regionale samenhang. Met de partiele 
herziening van het streekplan in 1998 en de daarbij horende 
structuurvisiePlus-benadering is daarmee al een begin gemaakt. In 
de herziening van het streekplan is het groeiende besef van de 
noodzaak tot een meer kwalitatieve benadering uitgewerkt. De 
structuurvisiePlus is voor gemeenten een v1s1e waarin 
mogelijkheden worden verkend om de ruimtelijke kwaliteiten te 
verbeteren en zuinig en duurzaam ruimtegebruik te bevorderen. 
Om een indruk te krijgen hoe de verschuiving heeft plaatsgevonden 
van de kwantitatieve denklijn naar een meer kwalitatieve denklijn 
wordt hier een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die vanaf 
het verschijnen van het streekplan hebben plaatsgevonden . 

Het Streekp/an, 1992 
In 1992 is door de provincie Noord-Brabant een nieuw streekplan 
opgesteld . Het provinciaal bestuur formuleert in het streekplan het 
ruimtelijk beleid, dat gericht is op de bevordering van de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie. In het streekplan zijn 
de elementen van de ruimtelijke hoofdstructuur beschreven. 
Een van de belangrijkste elementen van de stedeli jke 
hoofdstructuur was het groeiklassebeleid; het streven naar 
concentratie van verstedelijking (op grond van de behoefte aan 
woningbouw, bedrijventerreinen, voorzieningen) door de steden 
sterk te laten groeien (hoge groeiklasse) en de dorpen minder (lage 
groeiklasse). Het streven naar versterking van de stedelijke 
structuur en het openhouden van het landelijk gebied vormde de 
grondslag voor het provinciale groeiklassebeleid . De groeiklasse 
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geeft de mate aan waarin verstedelijking van een stad of dorp 
wordt nagestreefd door de bouw van woningen en de vestiging van 
bedrijven en voorzieningen . 

~ "- . 
I -1-i------> 
I 

Figuur 14: een gedeette van de streekplankaart met de groeik/asse-inde/ing. Het 
aantal ringen om een kern geeft de groeik/asse aan. Bijvoorbeeld: Sambeek = 1, 
Vier/ingsbeek = 2, Sint Anthonis = 3 en Boxmeer = 4 (bron: Streekplan Noord· 
Brabant 1992) 

De groei van dorpen dient in beginsel beperkt te worden tot wat 
voor de lokale ontwikkeling noodzakelijk is (groeiklasse 1 en 2). 
Een aantal dorpen heeft daarentegen nog een beperkte 
bovenlokale functie voor de dorpen in de naaste omgeving 
(groeiklasse 3). Op grond van deze bovenlokale functie is wat meer 
groei toegestaan dan in de omliggende dorpen. In Noordoost
Brabant is een aantal kernen, die twee aan twee gezamenlijk een 

regionale functie vervullen: Boxmeer/Cuijk en Uden/Veghel 
(groeiklasse 4). In principe mogen in de dorpen in de groeiklasse 1 
tot en met 4 niet meer woningen gebouwd worden - afgezien van 
woningbouw ter vervanging van gesaneerde woningen - dan volgens 
het maximum van de groeiklasse is toegestaan. De steden dienen 
naast de opvang van hun eigen groei ook ruimte te bieden aan 
extra groei, voortkomend uit alle vestigingsoverschotten in het 
samenwerkingsgebied waarin de betreffende stad is gelegen en als 
gevolg van de gewenste bundeling binnen Noord-Brabant. Om deze 
taak waar te maken zijn de grote steden Breda, 
Eindhoven/Helmond, ·s-Hertogenbosch en Tilburg in stadsregio's 
opgenomen. Een stadsregio is een gebied van functioneel en/of 
ruimtelijk samenhangende kernen rond een of meer centrale 
steden. De stadsregio's en de steden Bergen op Zoom, Oss, 
Roosendaal en Waalwijk zijn ingedeeld in groeiklasse 5. Aan de 
hand van de groeiklasse-indeling kunnen de mogelijkheden voor 
woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
aangegeven worden. De groeiklasse-indeling biedt voorts een kader 
voor het beleid ten aanzien van voorzieningen. 

Het groeiklassebeleid heeft zoals gezegd een sterk kwantitatief 
karakter, maar doordat er sprake is van een strak 
verstedelijkingsbeleid, is de kans wel groter de open gebieden en 
de daar aanwezige kwaliteiten te kunnen vrijwaren. 

Ruimte sparen in Brabantse kernen 
In 1995 verscheen de nota 'Ruimte sparen in Brabantse kernen·. De 
aanleiding voor deze nota was het feit dat de ruimte in Noord
Brabant steeds schaarser wordt. Dit heeft te maken met de 
aanhoudend grote vraag naar woningen en bedrijventerrein bij de 
kleinere kernen in het landelijk gebied en het ruimtebeslag dat 
hiervan het gevolg is. Hoe wij daarmee omgaan bepaalt 
uiteindelijk de kwaliteit van het Leven in Brabant, zowel in de 
steden als in het landelijk gebied. Om het landelijk gebied zoveel 
mogelijk open te houden, een belangrijke ruimtelijke kwaliteit op 
regionaal niveau, moeten de bestaande mogelijkheden om te 
bouwen in het stedelijk gebied optimaal benut worden. Centraal 
daarom staat de vraag hoe de groei van kleinere kernen met een 
zo minimaal mogelijke ruimtelijke expansie kan worden 
opgevangen. De nota 'Ruimte sparen in Brabantse kernen· bevat 
dan ook een handleiding om op een creatieve wijze om te gaan 
met de ruimtevraag. Dit gebeurt aan de hand van een stappenplan. 

De methodiek van het rapport is erop gericht de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de kernen in de groeiklassen 1 
t/m 3 te optimaliseren met een zo minimaal mogelijke ruimtelijke 
expansie en handhaving en versterking van de stedebouwkundige 
karakteristiek en identiteit. De ontwikkelde methodiek houdt een 
stapsgewijze aanpak in. Binnen elke stap kunnen, afhankelijk van 
de lokale situatie, keuzes worden gemaakt. In het stappenschema 
ligt een nadrukkelijke prioriteitsvolgorde verankerd. De 
prioriteitstelling betekent echter niet dat altijd vooraan moet 
worden begonnen en dat alle stappen moeten worden doorlopen. 
Afhankelijk van de fase, waarin het gemeentelijk beleid verkeert, 
kan worden besloten welke stap of deelstap het eerst wordt 
opgepakt. 
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Figuur 15: stappenschema (bran: 'Ruimte sparen in Brabantse kernen') 

De eerste stap bestaat uit een analyse van lokale ruimteclaims, 
ruimtelijke mogelijkheden en belemmeringen. In feite is dit een 
vraag- en aanbodanalyse. Enerzijds moet worden nagegaan hoeveel 
aanspraak de functies wonen, werken en recreeren op toekomstige 
ruimte in de kern maken . Anderzijds is een ruimtelijke analyse 
nodig, waarin de kenmerkende stedebouwkundige structuur van de 
kern en de kwaliteiten daarvan worden gei'nventariseerd . Ook de 
ruimtelijke en functionele structuur van het landschap rond de 
kern dient bij deze analyse te worden betrokken. Op basis hiervan 
kunnen de potenties, knelpunten en belemmeringen voor efficient 
ruimtegebruik zichtbaar worden gemaakt. Omdat de functionele 
en ruimtelijke analyse het uitgangsperspectief schetst, krijgt ze de 
aanduiding 'stap O'. De volgende stappen hebben betrekking op de 
daadwerkelijke instrumenten en maatregelen voor een zuiniger 
ruimtegebruik. 
Stap 1 richt zich op een intensiever gebruik van de bestaande 
ruimten (woningen , bedrijven, overheidsgebouwen). Dit valt aan te 
merken als de actieve voorraadstrategie. Door intensivering, 
medegebruik of functieverandering valt al veel ruimte te winnen 
zonder in te hoeven grijpen op de fysieke omgeving. 
Stap 2 inventariseert mogelijkheden om via verdichten, 
revitaliseren en herstructureren van bestaand bebouwd gebied een 
efficienter ruimtegebruik te bewerkstelligen . Bij deze stap wordt 
dus wel op de fysieke omgeving ingegrepen. Uitgangspunt hierbij is 
dat de stedebouwkundige karakteristiek en identiteit blijft 
behouden en zo mogelijk wordt versterkt. 
Stap 3 - uitbreiden van de kern - heeft de laagste prioriteit. Blijkt 
uitbreiden toch nodig te zijn , dan dient gezocht te worden naar 
mogelijkheden om hogere dichtheden (woningbouw, 
bedrijventerreinen) te realiseren zonder verlies van typische 
Brabantse kenmerken . Onder andere de ruimtelijk-functionele 

structuur van het landschap en de overgang van kern naar 
landschap zijn hierbij van belang . 

Wanneer de nieuwbouwprogramma's afgestemd worden op de 
kwaliteiten van de bestaande voorraad kan het 
doorstromingsproces beter gaan verlopen. Een betere doorstroming 
en benutting van de bestaande voorraad houdt de omgeving groen 
en betekent een efficienter gebruik van bestaande woningen . In 
de meeste Brabantse dorpen zijn kansen aanwezig voor het 
verhogen van de aantrekkelijkheid van de bestaande bebouwde 
kom door vrijkomende of weinig gebruikte plekken een andere 
bestemming te geven. Voorbeelden hiervan zijn kloosters, 
kazernes, schoolgebouwen etc. Door revitaliseren, inbreiden en 
herstructureren kan centrumvorming worden gestimuleerd en de 
ruimtelijke karakteristiek van de kern worden versterkt. Bovendien 
kan door verbetering van de bestaande woonomgeving de 
verhuisgeneigdheid naar nieuwe uitleggebieden afnemen. Door 
dergelijke maatregelen hoeven er uiteindelijk minder woningen te 
worden gebouwd. Brabant blijft groen, de omgeving van de dorpen 
wordt niet onnodig aangetast en blijft dicht bij de dorpeling. 
Kortom; ruimtelijk-kwalitatieve oplossingen . 
Het rapport 'Ruimte sparen in Brabantse kernen' heeft dan ook een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een meer 
kwalitatief verstedelijkingsbeleid . 
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Figuur 16: herverdeling, verdichting en uitbreiding (bran : Ruimte sparen in 
Brabantse kernen) 

Van groeiklasse naar groeiwijze 
In 1996 verscheen de nota 'Van groeiklasse naar groeiwijze'. Deze 
nota geeft een nieuwe kijk op het instrumentarium voor de 
uitvoering van het verstedelijkingsbeleid . Het groeiklassebeleid 
wordt hierbij kritisch tegen het licht gehouden. Wat niet ter 
discussie staat, zijn de hoofddoelstellingen van het 
verstedelijkingsbeleid , namelijk de versterking van de stedelijke 
structuur en het open houden van het landelijk gebied. Dit zijn ook 
de doelstellingen uit het streekplan van 1992. Problemen met het 
verstedelijkingsbeleid hangen vooral samen met de 
groeiklassesystematiek, waarmee het verstedelijkingsbeleid wordt 
uitgevoerd. De systematiek wordt vaak als ingewikkeld ervaren en 
is sterk kwantitatief van aard. Door deze kwantitatieve orientatie 
komen de meer ruimtelijk-kwalitatieve doelstellingen uit het 
streekplan onvoldoende aan bod. Een dergelijke meer ruimtelijk 
kwalitatieve benadering als aanvulling op de kwantitatieve 
systematiek wordt steeds belangrijker; 'kwantiteiten kwalitatief 
vorm geven'. De studie die aan deze nota ten grondslag ligt toont 
aan, dat in een groot aantal kernen in Noord-Brabant toekomstige 
uitbreidingen voor woningbouw en bedrijventerreinen ruimtelijk 
(zeer) gevoelig liggen. In ± 40% van de ongeveer 250 onderzochte 
kernen zouden uitbreidingen ten koste kunnen gaan van de groene 

hoofdstructuur of landschappelijk waardevol gebied en/of botsen 
met geluidscontouren, stankcirkels of infrastructuur. Efficiente, 
zuinige en duurzame vormen van ruimtegebruik moeten worden 
bevorderd en de in het streekplan opgenomen ruimtelijke 
doelstellingen moeten meer expliciet in het instrumentarium voor 
de uitvoering van het verstedelijkingsbeleid een plaats krijgen. Het 
integrate karakter van de ruimtelijke planvorming dient hierbij 
centraal te staan . Ook de gemeentelijke herindeling vraagt om een 
herbezinning op de groeiklassesystematiek. 
In de nota wordt een systematiek voorgesteld die eenvoudiger is, 
waarin het accent meer komt te liggen op ruimtelijk -kwalitatieve 
elementen uit het streekplan en waarin een actieve rol voor de 
(nieuwe) gemeenten is weggelegd . Een systematiek die minder het 
accent legt op de 'groeiklasse' (hoeveel) , maar meer op de 
'groeiwijze' van steden en dorpen (op welke manier). Hiermee 
verandert niet het provinciaal ruimtelijk beleid , maar de 
instrumenten om dat beleid uit te voeren. 
In plaats van de kern neemt men de gemeente als basis voor de 
organisatorische en taakstellende aspecten van het provinciale 
verstedelijkingsbeleid. Men maakt geen onderscheid meer in 
kernen met verschillende groeiklassen, maar in stedelijke 
gemeenten en landelijke gemeenten. Dit onderscheid vormt in 
wezen de verstedelijkingsstructuur op provinciaal niveau. In figuur 
6 in hoofdstuk 1 is het onderscheid tussen landelijke en stedelijke 
gemeenten al zichtbaar gemaakt. Het programma voor 
woningbouw en bedrijventerreinen moet geconfronteerd worden 
met ruimtelijk -kwalitatieve uitgangspunten en criteria , die ten 
grondslag liggen aan structuurbeeld en uitwerkings- en 
onderzoeksregels. Deze confrontatie moet antwoord geven op de 
vraag waar de programma's uiteindelijk hun plek krijgen binnen de 
gemeente en op welke wijze, gericht op een efficient, duurzaam 
en zuinig ruimtegebruik, aan de vraag naar woningen en 
bedrijventerreinen kan worden voldaan. 

Overbruggingsspoor, 1997-1998 
De eerste concrete stap van de provincie gebaseerd op de 
opvatting 'van kwantiteit naar kwaliteit' was het 
overbruggingsspoor. In dit spoor heeft de provincie afspraken 
gemaakt met gemeenten gericht op versterking van stedelijke en 
landschappelijke kwaliteit en efficient ruimtegebruik. Driekwart 
van de gemeenten buiten de stadsregio's heeft hier aan mee 
gedaan. Dit was een soort tussenstap die uiteindelijk moest gaan 
leiden tot verdere vormgeving en verbreding van het ruimtelijk 
beleid in een structuurvisiePlus. 

Partiele herziening van het streekplan, 1998 
In de partiele herziening van het streekplan in 1998 wordt de rode 
draad gevormd door het begrip 'ruimtelijke kwaliteit ' . Deze 
herziening is als het ware een toevoeging aan het streekplan van 
1992 in de vorm van een nieuwe beleidsparagraaf. Er is grofweg 
sprake van een omschakeling van groeiklasse naar groeiwijze. In de 
herziening wordt gesteld dat men het zowel voor het stedelijke als 
landelijke gebied belangrijk vindt dat ruimtelijke kwaliteit 
richtinggevend voor denken en handelen wordt. Het provinciaal 
beleid is er dus op gericht bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
stedelijke en landelijke functies uit te gaan van ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen. Bestaande ruimtelijke kwaliteiten 
moeten benoemd worden en behouden blijven. Om tot ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid in brede zin te komen stimuleert de provincie in 
gemeenten buiten de stadsregio's de opstelling van een 
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structuurvisiePlus. Hierin worden de mogelijkheden verkend om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en zuinig en duurzaam 
ruimtegebruik te bevorderen. De visie geeft de kwaliteiten en 
ambities voor het gehele gemeentelijke grondgebied weer, die 
moeten leiden tot een duurzame ontwikkeling van stad, land, 
water en milieu. Belangrijk onderdeel van een structuurvisiePlus is 
het ontwikkelen van een 'duurzaam ruimtelijk structuurbeeld' voor 
de gemeente. Dat is een ontwerp voor de gemeentelijke 
ruimtelij ke structuur, waarin stedebouw, cultuurhistorie, 
landschap, milieu, natuur, water, landbouw, mobiliteit en 
economie integraal aan bod komen . Ook hier is duurzaamheid een 
kernwoord . De structuurvisiePlus vormt de basis voor afspraken 
tussen provincie en gemeenten over toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen en ruimtegebruik. 
Een structuurvisiePlus kan geen verandering brengen in de 
maximale woningcijfers per landelijke gemeente, en evenmin in de 
hoeveelheden voor bedrijventerreinen per gemeente. Op grond 
van een structuurvisiePlus kan wel de verdeling van woningen en 
bedrijventerreinen over kernen binnen een gemeente worden 
veranderd. Er is dus sprake van een 'vrije' verdeling van 
planologische programma 's over de tot een gemeente behorende 
kernen , waarbij een duurzame koppeling wordt gelegd tussen 
programma en structuurbeeld. Het is overigens ook mogelijk dat 
gemeenten samen met andere gemeenten een structuurvisiePlus 
opstellen. In hoofdstuk 5 zal uitgebreid teruggekomen worden op 
de structuurvisiePlus. 

Brabant Contrastrijk , 1999 
Brabant Contrastrijk is een visie die dient als een soort debatstuk 
over keuzes voor de toekomst ; over ruimte voor economische 
dynamiek, voor natuur en landschap, voor een landbouw die 
toekomst heeft, maar ook over mobiliteit en over ruimte voor het 
water. Vast staat dat er de komende decennia zuiniger met de 
ruimte moet worden omgesprongen, vooral de ruimte voor 
verstedelijking. De kwaliteit van de Brabantse kernen staat onder 
druk, doordat de ruimte steeds verder versteent , versnippert en 
verglaast en de aantrekkelijke landschappelijke verscheidenheid 
wordt aangetast. Centraal in de visie staat de lagenbenadering. Dit 
moet de basis worden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in 
Noord-Brabant. Deze benadering gaat uit van drie lagen . De 
onderste laag is sturend en structurerend en wordt gevormd door 
de bodemtypologie, het watersysteem, de landschappelijke 
kwaliteiten en de natuur- en cultuurhistorische waarden die 
hiermee sterk verweven zijn . Het grote belang van de onderste 
laag hangt samen met de lange reproductietijd van deze waarden 
en systemen . Op deze laag ligt de laag van de infrastructuur en 
daarboven de laag met occupatiepatronen: het ruimtegebruik voor 
wonen , werken, landbouw en recreatie. In het verleden is bij 
ruimtelijke ordening, inrichting en beheer onvoldoende rekening 
gehouden met deze gelaagdheid. Enkele problemen die hieruit 
voortvloeien zijn de verontreiniging van bodem en water, de 
aantasting van natuur en landschap en de teloorgang van 
ruimtelijke verscheidenheid . Willen we deze problemen in de 
toekomst het hoofd bieden om de kernkwaliteiten van onze 
provincie te behouden en versterken , dan moeten we het gebruik 
van de ruimte beter afstemmen op de onderste laag, in plaats van 
deze laag te onderwerpen aan elk gebruik van ruimte dat ons op 
het eerste gezicht wenselijk lijkt. De debatvisie Brabant 
Contrastrijk is een eerste aanzet tot een antwoord op de steeds 
luidere roep in de Brabantse samenleving om verscheidenheid en 

contrast, om een meer bedachtzame, duurzaam vormgegeven 
dynamiek. Men ziet in deze visie wel genoeg kansen om het eigene 
karakter en de kwaliteiten van Brabant te kunnen handhaven, 
ondanks de toenemende vraag naar ruimte . 

Brabant Uitge/ijnd, 2000 
Brabant Uitgelijnd vormt een tussenstap in het proces van de 
actualisering van het ruimtelijk beleid van de provincie Noord
Brabant. In deze notitie geven Provinciale Staten duidelijkheid 
over de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid in de komende 
jaren . Tegelijkertijd geven Provinciale Staten een 
bestuursopdracht aan Gedeputeerde Staten het beleid binnen deze 
hoofdlijnen verder uit te werken. Op basis van ideeen uit Brabant 
Contrastrijk en het Brabantbrede debat wil men komen tot acties 
voor invulling en uitvoering van het ruimtelijk beleid , zowel 
gebiedsgericht als thematisch . In Brabant Uitgelijnd staan een 
aantal acties die de provincie wil opstarten , waaronder de 
opstelling van een streekplan. Een van de acties ter voorbereiding 
van het ontwerp -streekplan is de actie waar het in dit 
afstudeerproject om gaat, namelijk ' instrumenteren van de 
verdeling van wonen en werken in het landelijk gebied ' . 

Overige nota's 
De belangrijkste nota's in het proces dat heeft geleid tot een meer 
ruimtelijk-kwalitatieve benadering van het verstedelijkingsbeleid 
zijn hierboven behandeld. Uiteraard zijn daarnaast nog tal van 
andere nota 's verschenen en studies verricht. Belangrijk is het 
experiment 'Kwaliteit en duurzaamheid in Brabantse kernen'. Dit 
experiment houdt in dat de provincie voor de Brabantse 
gemeenten een pot met 750 woningen heeft gereserveerd voor het 
benutten van herstructurerings- en inbreidingslocaties die de 
ruimtelijke kwaliteit versterken en tot een beperking van het 
ruimtebeslag leiden. In het verleden werden dit soort initiatieven 
vaak belemmerd door kwantitatieve kaders . Een ander nota 
betreffende wonen is ' Plan in praktijk'. Hierin worden voorbeelden 
gegeven van zuinig ruimtegebruik in Noord-Brabantse gemeenten . 
Een studie die had te maken met bedrijventerreinen heeft geleid 
tot de bedrijventerreinennota 'Op Maat ' . Hierin worden 
kwalitatieve eisen gesteld aan bedrijvigheid ; alleen bedrijven die 
naar aard, schaal en functie in een kern passen worden 
toegestaan. Deze kwaliteitsaspecten zijn in de betreffende nota 
gespecificeerd . Een andere belangrijke nota betreffende 
bedrijvigheid is de 'Handleiding efficient ruimtegebruik op 
bedrijventerreinen' . Hierin worden mogelijkheden gegeven van 
efficient ruimtegebruik die kansrijk zi j n voor bedrijventerreinen . 
Kortom ; genoeg initiatieven als aanzet voor een nieuw kwalitatief 
verstedelijkingsbeleid . 

3 .4 Conclusje 

Uit bestudering van de verschillende nota's van zowel het Rijk als 
de provincie blijkt dat er een groeiend besef is ontstaan dat er 
meer aandacht voor ruimtelijke kwalitei t moet komen. We zien 
een accentverschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Dit 
kwaliteitsaspect moet echter nog meer vorm krijgen in het 
provinciale beleid. Daar is al een begin mee gemaakt met de 
herziening van het streekplan in 1998. In het nieuwe streekplan 
van 2002 zal het begrip ruimtelijke kwaliteit het centrale begrip 
moeten worden. 
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4. 1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van bestaande gegevens 
inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten vraag en aanbod zijn 
aan ruimte voor wonen en werken in de landelijke en stedelijke 
gemeenten. In paragraaf 2 wordt de kwantitatieve vraag aan 
wonen in beeld gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
in de vraag in landelijke gemeenten en die in stedelijke 
gemeenten. Hierbij moet vermeld warden dat we onder stedelijke 
gemeenten de gemeenten verstaan die liggen binnen de stedelijke 
regio's die in het streekplan van 2002 aangeduid zullen warden. 
Deze stedelijke regio 's bestaan uit de huidige stadsregio's en een 
aantal nieuwe stedelijke gemeenten die voorheen landelijke 
gemeenten waren. 
In paragraaf 3 wordt de vraag aan werken in beeld gebracht , zowel 
voor de landelijke als de stedelijke gemeenten. Bij beide 
paragrafen wordt bovendien nog iets over kwaliteit gezegd ; naast 
aantallen woningen en oppervlakte bedrijventerrein, de 
kwantiteit, wordt het namelijk steeds belangrijker wat voor soort 
woningen en bedrijven er moeten komen en voor wie. In paragraaf 
4 wordt het aanbod aan ruimte voor wonen en werken in beeld 
gebracht. Voor wonen is dit aanbod nauwkeuriger aan te geven dan 
voor werken. In de laatste paragraaf vindt een confrontatie plaats 
van de vraag naar en het aanbod aan wonen en werken. Hierdoor 
ontstaat een beeld van de planningsopgave voor wonen en werken 
in de komende streekplanperiode. 
De cijfers die in dit hoofdstuk warden gegeven zijn indicatief; er 
kunnen geen rechten aan warden ontleend. Omdat er nog geen 
duidelijkheid bestaat ten aanzien van de begrenzing van de 
stedelijke regio 's is vooralsnog cijfermatig uitgegaan van een 
uitbreiding van de bestaande stadsregio's met de gemeenten Oss , 
Maasdonk, Heusden, Uden, Veghel , Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Dongen , Rucphen en Gilze-Rijen. 

4.2 De kwantitatieve vraag aan wonen in beeld gebracht 

Voor een actueel zicht op toekomstige bevolkingsontwikkelingen 
en de behoefte aan woonruimte actualiseert de provincie Noord· 
Brabant haar beleid regelmatig. Hiertoe is in 2000 de bevolkings
en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Bij deze prognose is 
vooral aandacht besteed aan de kwalitatieve aspecten 
samenhangend met de verwachte demografische ontwikkelingen 
(met name vergrijzing) en de effecten hiervan op de samenstelling 
van het toekomstige woningbouwprogramma. Per gemeente is een 
indicatie gegeven van de toekomstige groei van de 
woningvoorraad. Deze 'programma-indicatie' is, naast de meer 
kwalitatieve aspecten die een steeds grater gewicht krijgen in het 
planbeoordelingsproces, onderdeel van het toetsingskader op 
grond waarvan ruimtelijke plannen van gemeenten warden 
beoordeeld. 

Per gemeente is de toekomstige bevolkingsomvang en 
leeftijdssamenstelling van jaar op jaar vooruitberekend . Door die 
bevolking vervolgens te verdelen naar burgerlijke staat en voor elk 
van de - naar geslacht , leeftijd en burgerlijke staat · te 
onderscheiden categorieen de woningbehoefte te berekenen, is de 
totale woningbehoefte per gemeente bepaald . Bij de 
woningbehoefteberekening is aangesloten op CBS· 
veronderstellingen . Landelijke trends, zoals de voorgaande 
individualisering en de daarmee samenhangende (sterke) groei van 

het aantal kleine een· en tweepersoonshuishoudens zijn op deze 
wijze in de prognose verwerkt. 

Op basis van de cijfers zal de woningvoorraad in Brabant tussen 
2000 en 2010 met zo'n 92.345 woningen toenemen. Als hierop de 
woningen in de vier huidige stadsregio's in mindering warden 
gebracht en vervolgens die van de kernen binnen de toekomstige 
stadsregio's (Oss , Maasdonk, Heusden, Uden, Veghel , Bergen op 
Zoom, Roosendaal , Dongen, Rucphen en Gilze-Rijen) , dan resteert 
voor het landelijk gebied een verwachte toename van een kleine 
24.000 woningen . Dezelfde exercitie voor de periode 2010-2015 
levert een additionele behoefte op aan bijna 8.000 woningen in 
het landelijke gebied. Voor de periode 2000-2015 betekent dit een 
toename van bijna 32.000 woningen. Tot 2030 is deze toename 
zo'n 40.000 woningen . Het is echter moeilijk om voor zo'n lange 
periode een reeel beeld te schetsen , vandaar dat de tabel niet 
verder gaat dan het jaar 2015. 

lndicatie lndicatie lndicatie totale 
toename toename toename 

woningvoorraad woningvoorraad woningvoorraad 
2000-2010 2010-2015 2000-2015 

landelijke 
gemeenten 23.885 7.970 31.885 

totaal huidige 
stadsregio's 53.605 22.140 75 .745 

totaal nieuwe 
stedelijke 
gemeenten 14.855 5.320 20.175 

totaal Noord-
Brabant 92.345 35.430 127. 775 

Tobe/ 1: de woningbehoefte in het /andelijk en stedelijk gebied in aantallen, 
periode 2000-2015 (bran : Bevo/kings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, 
Actua/isering 2000) 
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Figuur 17: woningbehoefte in het landelijk en stedelijk gebied, periode 2000-2015 
(uitgegaan van 20 wol ha) 



lndien uitgegaan wordt van de gemiddelde woningdichtheid van 15-
20 woningen per hectare dan is het te verwachten ruimtebeslag in 
het landelijk gebied tot 2010 1200-1600 ha, voor de periode 2010-
2015 gaat het om circa 400-530 ha. Dit betekent dat er in totaal 
voor de periode 2000-2015 een vraag naar nieuw ruimtebeslag voor 
wonen van zo'n 1.600-2.100 ha kan warden verwacht. Overigens 
zal een belangrijk deel van deze ruimtebehoefte binnen bestaand 
stedelijk gebied, op herstructurerings- en inbreidingslocaties, 
warden geaccommodeerd. 
Bij deze cijfers is nag geen rekening gehouden met de behoefte 
die voortkomt uit de 'ruimte voor ruimte ' -regeling. De verwachting 
is nu dat deze regeling een nieuw stedelijk ruimtebeslag van circa 
300 ha behelst, maar de verdeling daarvan over stedelijke regio's 
en landelijk gebied is nag onbekend. 

Kwaliteitsdiscussie 
De discussie over de toekomstige woningbouw is niet enkel een 
kwantitatief verhaal meer. De pravincie krijgt steeds 
nadrukkelijker te maken met de kwalitatieve vraag naar woningen. 
Het gaat daarbij niet langer om de vraag 'hoeveel' woningen er 
gebouwd moeten warden, maar om vraagstukken als 'waar' , 'voor 
wie' en 'wat' er gebouwd moet warden. Aan de ruimtelijk
kwalitatieve benaderingswijze is door de pravincie de laatste jaren 
al vorm gegeven in het zogenoemde 'Overbruggingsspoor' (1997), 
het 'structuurvisiePlus-denken' en het experiment 'Kwaliteit en 
duurzaamheid' . 
Als het gaat om de vraag voor wie en wat er gebouwd gaat warden, 
dan dient rekening te warden gehouden met pracessen als 
vergrijzing, ontgraening en individualisering van de bevolking en 
de toename van specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld 
zelfstandig wonende zorgbehoevenden en vluchtelingen. Het 
aanbod aan woningen dient afgestemd te warden op de 
gedifferentieerde vraag van deze doelgroepen. De verwachting is 
bovendien dat de woningmarkt zal veranderen van een 
aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt, waarbij een relatief grate 
vraag wordt verwacht aan zowel hoogwaardige centrum-stedelijke 
woonmilieus als aan landelijke woonmilieus met veel groen en 
ruim opgezette woonwijken. Als deze vraag wordt geconfronteerd 
met het huidige aanbod aan woonmilieus , dan blijkt dat er een 
belangrijke herstructureringsopgave ligt, gericht op selectieve 
verdichting en verdunning van bestaande wijken. 

4.3 De kwantitatieve vraag aan werken in beeld 
gebracht 

Het gaat goed met de Brabantse economie. Uit cijfers blijkt dat 
voor Noord-Brabant een gratere graei wordt verwacht dan 
gemiddeld voor heel Nederland. Vooral de dienstensector, 
toerisme en recreatie, transport en distributie en oak de industrie 
doen het uitstekend. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard in 
ruimtelijke zin oak gevolgen. Kijken we naar de groei van de 
werkgelegenheid , dan blijkt dat het vooral de kleinere bedrijven 
goed gaat. 
De kleinere kernen bieden een kleinschalig vestigingsmilieu 
passend bij de schaal en maat van die kernen. Bescherming van dit 
vestigingsmilieu is van buitengewoon belang voor de vitaliteit van 
het landelijk gebied. Bovendien biedt dit vestigingsmilieu een 
optimaal klimaat voor kleinere, startende bedrijvigheid . 

De regionale werkgelegenheidskernen herbergen een groat 
gedeelte van het midden- en kleinbedrijf (MKB) . Gelet op de 
ontwikkelingen in de industrie is hierin de komende jaren een 
grate dynamiek te verwachten. Deze zal zeker leiden tot een grate 
rui mtebehoefte. 
De stadsregio's en de gratere gemeenten kennen de infrastructuur 
en voorzieningen die passen bij een gevarieerd vestigingsmilieu. 
Zowel de graotschalige als de kleinschalige bedrijvigheid vindt hier 
een optimaal vestigingsklimaat. De stadsregio's kunnen daarbij 
vanwege de aanwezige voorzieningen het vestigingsmilieu bieden 
voor de hoogwaardige bedrijvigheid. 

Op basis van cijfers van TNO-lnra en ETIN Adviseurs zal de 
behoefte in Brabant aan nieuwe bedrijventerreinen tussen 2000 en 
2010 zo 'n 2.500 ha bedragen. Voor het landelijk gebied wordt een 
vraag verwacht van zo 'n 640 ha . Voor de periode 2010-2015 wordt 
in het landelijk gebied een vraag van 290 ha geprognosticeerd. In 
totaal gaat het in het landelijk gebied om een vraag van ongeveer 
930 ha voor de periode 2000-2015 . 

lndicatie lndicatie lndicatie totale 
toename toename toename 

bedrijventerrein bedrijventerrein bedrijventerrein 
2000-2010 2010-2015 2000-2015 

landelijke 
gemeenten 641 291 932 

totaal stedelijke 
regio ' s (inclusief 
nieuwe 
stedelijke 
gemeenten) 1.866 955 2.821 

totaal Noord-
Brabant 2.507 1.246 3.753 

Tabet 2: bedrijventerreinbehoefte in het /ande/ijk en stede/ij k gebied in ha, 
periode 2000-2015 (bran : cijfers TNO-lnro en ETIN Adviseurs) 

Bedrijventerreinbehoefte Noord-Brabant 

2000-2010 2010-2015 
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Figuur 18: bedrijventerreinbehoefte in het lande/ijk en stede/ijk gebied, periode 
2000-2015 

..., 
C 
Ill 
.0 
~ 
a::i 

-e 
8 z 
Cl) 

·o 
C ·s: e 
a. 
Cl) 

"C 
C 
Ill 
> 

"C 
Cl) 

E 
Cl) 
on 
....... 
a:; 
"C 
C 
~ ..., 
Cl) 

.r= 

.5 
C 

j 

~ 
C 
Cl) 

C 
Cl) 
C 
0 
~ 



..., 
C 

"' .c 
~ 
co 
"E 
g 
z 
(IJ 
·o 
C ·;; 
e 
a. 
(IJ 
-0 
C 

"' > 
-0 
(IJ 

E 
t 

.:,(. ........ 
QI 
-0 
C 
!:! ..., 
(IJ 
.c 
.5 
C 
(IJ 

.:,(. 

~ 
C 
(IJ 

C 
(IJ 
C 

~ 

Kwaliteitsdiscussie 
Gestuurd door de sterke economische groei in de provincie Noord
Brabant is de vraag naar bedrijventerreinen de laatste jaren flink 
gestegen. Bij het accommoderen van die vraag wordt steeds vaker 
tegen belemmeringen aangelopen. Met deze problematiek moet 
zorgvuldig omgegaan worden. De provincie heeft na het 
verschijnen van de nota 'Op Maat' veel aandacht besteed aan een 
kwalitatieve invulling van bedrijventerreinen. In de 'Handreiking 
efficient ruimtegebruik op bedrijventerreinen' worden 
voorbeelden geschetst van een betere benutting van de ruimte. 
Daarnaast werkt de provincie samen met de vijf grote Brabantse 
steden (de B5) aan een beleid dat de ruimtelijke kwaliteit van de 
bedrijventerreinen moet verbeteren. Ook wordt er binnen de 
provincie gewerkt aan het vormgeven aan duurzaamheidsprincipes 
op bedrijventerreinen. Tenslotte wordt in de streekplanactie 
'zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen' instrumentarium 
gezocht om een en ander ook sterker in de praktijk tot uitvoering 
te brengen. 
Bedrijven zijn sinds de jaren zestig steeds vaker op speciaal 
daarvoor bestemde bedrijventerreinen geaccommodeerd. Voor een 
groot deel van de bedrijvigheid biedt dit grote voordelen (milieu, 
geluid, kosten). Deze monofunctionaliteit biedt echter ook 
nadelen. Bedrijventerreinen krijgen na verloop van tijd een 
slechte, rommelige uitstraling. Er ontstaat steeds meer 
maatschappelijke weerstand tegen nieuwe bedrijventerreinen. Dit 
zijn enkele argumenten die een ander gebruik van 
bedrijventerreinen ondersteunen . Voor veel bedrijven blijft het 
bedrijventerrein de ideale vestigingsplaats. Met een extra 
inspanning met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit kunnen 
deze terreinen ook in de toekomst worden aangemaakt. Maar 
bepaalde bedrijvigheid kan meer gemengd worden met 
woonbebouwing en een plaats krijgen in de stedelijke structuur. 
Het gaat hierbij om bedrijven die weinig hinder en 
veiligheidsrisico's veroorzaken. Uiteraard moet de 
verschijningsvorm van deze bedrijven passen binnen 
stedebouwkundige uitgangspunten. 
Voor de te ontwerpen verdelingssystematiek zijn in het landelijk 
gebied twee kwalitatieve discussies van groot belang. De eerste 
heeft betrekking op de vraag welke bedrijven qua aard, schaal en 
functies in het landelijk gebied horen, de tweede op de vraag hoe 
bedrijven worden opgevangen die dat niet meer doen. In hoofdstuk 
7 zal hier verder op worden ingegaan . 

Ruimtebehoefte Noord-Brabant 
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Figuur 19: ruimtebehoefte Noord-Brabant tot 2015 
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In figuur 19 is tenslotte een totaalbeeld gegeven van de 
ruimtebehoefte in Noord-Brabant tot 2015. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt in de behoefte voor het landelijk gebied en 
die voor het stedelijk gebied. In de volgende paragrafen wordt 
uitsluitend gekeken naar het landelijk gebied. 

4.4 Het aanbod aan rujmte voor wonen en werken ;n 
beeld gebracht 

Om zicht te krijgen op het aanbod aan ruimte in de Brabantse 
gemeenten in het landelijk gebied zijn de cijfers uit het 
provinciale 'bestemmi ngsplannen -registratiesysteem' geanalyseerd . 
Hierbij is alleen gekeken naar het aanbod van de gemeenten in het 
landelijk gebied. Voor wonen is daarbij een onderscheid gemaakt 
in drie categorieen met oplopende beleidsruimte voor de 
provincie. Voor werken wordt dit onderscheid in het huidige 
monitoringssysteem niet gemaakt. 

restcapaciteit restcapaciteit restcapaciteit totaal 
wonen, plannen wonen, wonen, plannen 

vastgesteld en ontwerpplannen in vooroverleg 
vigerend 

7.375 5.416 4.298 17.089 

Tabel 3: Overzicht restcapaciteiten wonen gemeenten landelijk gebied per 01-01 -
2000 (bran: Bestemmingsplannen-registratiesysteem provincie Noord-brabant) 

Uit de cijfers uit tabel 3 blijkt dater in totaal een plancapaciteit 
voor ruim 17.000 woningen is vastgesteld, in ontwerpplannen is 
vastgelegd of momenteel in vooroverleg wordt besproken . Er van 
uit gaand dat er nog enige beleidsruimte zit in de ontwerpplannen 
en plannen in vooroverleg is er voor 7.375 woningen geen 
beleidsruimte meer. Voor die woningen liggen de afspraken vast. 
Voor 5.416 woningen in ontwerpplannen waar al een PPC-advies 
(provinciale planologische commissie) over gegeven is, heeft 
Gedeputeerde Staten nog beleidsruimte. Met betrekking tot de 
4.298 woningen uit plannen die momenteel in vooroverleg 
besproken worden is er nog volop beleidsruimte. 
Een met deze tabel vergelijkbare tabel is voor het aanbod aan 
ruimte op bedrijventerreinen niet te geven, omdat de informatie 
hiervoor niet aanwezig is. Het totale aanbod aan ruimte in 
vastgestelde plannen in het landelijk gebied bedraagt zo'n 184 ha. 
In dit aanbodscijfer zijn vigerende bestemmingsplannen met 
ruimte, goedgekeurde plannen (PPC), ontwerpplannen en 
vastgestelde plannen (gemeenten) bijeengenomen. 

De restcapaciteiten die middels het provinciale bestemmings
plannen-registratiesysteem zijn gei·nventariseerd geven geen beeld 
van de vele inbreidings- en herstructureringsmogelijkheden die er 
in de gemeenten aanwezig zijn. Het is mogelijk dat er in potentie 
in de Brabantse kernen nog een groot aantal inbreidings- en 
herstructureringslocaties aanwezig is, die nu niet zijn opgenomen 
in de provinciale cijfers met betrekking tot de aanwezige 
capaciteit. Deze locaties komen met name tot stand door het 
saneren van milieuhinderlijke bedrijvigheid, herstructurering van 
bestaande bebouwing en zorgvuldig ruimtegebruik op 
bedrijventerreinen. Een ander belangrijk punt is dat de 
mogelijkheden van het situeren van kleinschalige bedrijvigheid 



binnen bestaand stedelijk gebied nader moeten worden 
onderzocht. Wat waarschijnlijk wel het geval is, is dat er bij 
inbreiding en herstructurering binnen de kern vaak ruimte 
gevonden kan worden voor wonen, maar dat hiervoor bedrijven 
moeten worden verplaatst, hetgeen weer leidt tot een extra vraag 
aan bedrijventerrein. 

4.5 Een confrontatie van vraag en aanbod aan ruimte 

Op basis van de cijfers uit de vorige paragrafen kan de 
planningsopgave-voor het landelijk gebied van de provincie Noord
Brabant berekend worden. Uitgaande van een gemiddelde 
woningdichtheid van 20 woningen per hectare is deze opgave in 
hectares uitgedrukt in tabel 4. Een gemiddelde dichtheid van 20 
woningen per hectare is overigens aan de hoge kant, nu wordt al 
vaak in een dichtheid van 15 woningen per hectare gebouwd. Het 
is echter een indicatie. De planningsopgave voor wonen bedraagt 
voor de komende 15 jaar ruim 1200 ha. Voor werken is dit bijna 
750 ha. In figuur 18 is de vraag naar, het aanbod aan en de 
planningsopgave voor wonen en werken voor de komende 15 jaar 
in beeld gebracht. 

vraag vraag aanbod planningsopg 
2000-2010 2010-2015 ave 

2000-2015 

wonen 23.885 7970 7.375 24.480 
(ca 1.200 ha) (ca 400 ha) (ca 370 ha) (ca 1.224 ha) 

werken 641 ha 291 ha 184 ha 748 ha 

totaal 1.835 ha 690 ha 553 ha 1.972 ha 

Tabet 4: confrontatie vraag naar en aanbod aan ruimte in het landelijk gebied, 
periode 2000-2015 
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Figuur 20: vraag, aanbod en ptanningsopgave voor wonen en werken, periode 2000· 
2015 

In totaal bedraagt de planningsopgave voor de periode 2000-2015 
bijna 2000 ha. Bij de planningsopgave voor woningen en 
bedrijventerreinen is nog geen rekening gehouden met effecten 
van zorgvuldig ruimtegebruik en mogelijke herstructurerings- en 
inbreidingsopgaven. 
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Wonen en werken in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant Kwantitatieve vraag/aanbod-analyse 
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5. 1 lnvoering van het instrument structuurvisiePlus 

In de partiele herziening van het streekplan in 1998 nodigde de 
provincie Noord -Brabant de Brabantse gemeenten buiten de 
stadsregio's uit een structuurvisiePlus te maken. In het streekplan 
van 1992 vallen deze gemeenten onder het groeiklassebeleid van 
de provincie. Op de streekplankaart heeft elke kern een eigen 
groeiklasse-aanduiding, die bepaalt hoeveel de gemeente mag 
groeien en hoe de groei binnen de gemeente verdeeld wordt. De 
gemeenten binnen de stadsregio's hebben geen groeiklasse
aanduiding; zij moeten een aantal uitwerkingsregels hanteren bij 
het opstellen van een integraal ruimtelijk plan voor de hele 
stadsregio. 
In de partiele herziening van 1998 kiest de provincie er voor een 
soortgelijke benadering voor de gemeenten buiten de stadsregio's 
mogelijk te maken. De partiele herziening geeft een aantal 
richtlijnen voor het opstellen van een ruimtelijk plan, 
structuurvisiePlus genaamd, en nodigt de gemeenten uit zo'n plan 
te maken. De gemeente kan een structuurvisiePlus vaststellen voor 
alleen haar eigen grondgebied. Ook kunnen gemeenten 
gezamenlijk een structuurvisiePlus ontwikkelen. Op basis van een 
structuurvisiePlus kunnen de gemeenten afspraken maken met de 
provincie over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en 
ruimtegebruik in de verschillende kernen binnen de gemeente. 

De achterliggende gedachte van de structuurvisiePlus is het begrip 
ruimtelijke kwaliteit. De provincie wil minder sturen op 
kwantiteit, maar men wil bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
stedelijke en landelijke functies uitgaan van ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen. Op provinciaal niveau betekent dit het 
versterken van de stedelijke structuur en het open houden van het 
landelijk gebied. Op gemeentelijk niveau betekent dit versterking 
van de kernen en vermindering van de druk op het buitengebied. In 
de stadsregio's hield men al rekening met dit soort ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen . De gemeenten uit de stadsregio's 
moesten een aantal uitwerkingsregels hanteren bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie wilde dus ook buiten de 
stadsregionale gebieden meer aandacht gaan besteden aan 
ruimtelijke kwaliteit. Om tot dit ruimtelijk kwaliteitsbeleid in 
bredere zin te komen is het instrument structuurvisiePlus voor de 
landelijke gemeenten in het leven geroepen. In een 
structuurvisiePlus worden de mogelijkheden verkend de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en zuinig en duurzaam 
ruimtegebruik te bevorderen. Met het stimuleren van de opstelling 
van een structuurvisiePlus wil de provincie een bijdrage leveren 
aan de ruimtelijke kwaliteit van gemeenten . Daarnaast wil de 
provincie met behulp van structuurvisiesPlus basismateriaal 
verzamelen voor de integrate herziening van het streekplan van 
1992. 

Dit hoofdstuk is geheel gewijd aan het instrument 
structuurvisiePlus. Structuurvisies bestaan al heel lang, maar een 
structuurvisiePlus is een nieuw instrument. In paragraaf 2 wordt 
dan ook aangegeven wat het verschil is tussen de traditionele 
structuurvisie en de structuurvisiePlus. Paragraaf 3 geeft 
informatie over de opbouw van een structuurvisiePlus en in de 
daaropvolgende paragraaf wordt verteld hoe een structuurvisiePlus 
ontstaat. Het een en ander wordt verduidelijkt in paragraaf 5 aan 
de hand van een voorbeeld; de structuurvisiePlus van het Land van 
Cuijk. Een van de vragen die in de inleiding is gesteld is wat de 

ervaringen en uitkomsten van de structuurvisiesPlus ons leren; als 
instrument om het ruimtelijk kwaliteitsdenken te bevorderen en 
als middel om tot een (her)verdeling van wonen en werken te 
komen tussen gemeenten en/of binnen gemeenten. Om deze vraag 
te beantwoorden is een quick-scan gemaakt van een aantal 
structuurvisiesPlus. In paragraaf 6 wordt het doel van deze quick
scan behandeld. Paragraaf 7 geeft een overzicht van de resultaten 
van deze quick-scan en in de laatste paragraaf worden een aantal 
conclusies getrokken die betrekking hebben op het instrument 
structuurvisiePlus . 

5.2 Het verschil tussen de traditionele structuurvisie en 
de structuurvisiePlus 

Structuurvisies zijn niet nieuw. Vaak maakt een gemeente een 
structuurvisie omdat ze op zoek is naar een nieuwe locatie voor 
woningen of bedrijven voor een bepaalde kern van de gemeente. 
Kenmerkend voor deze structuurvisies is dat het stedelij k 
programma het uitgangspunt is en de structuurvisie een tijdelijk 
karakter heeft; is de locatie volgebouwd, dan wordt een nieuwe 
structuurvisie opgesteld om een nieuwe bouwlocatie te vinden. 
Een structuurvisiePlus kent een andere aanpak. De 
structuurvisiePlus bestaat uit een tijdelijke component, het 
programma, en een meer duurzame component, het 
structuurbeeld. Deze twee componenten worden gelijktijdig en 
onafhankelijk van elkaar opgesteld. De duurzame component, het 
structuurbeeld, is het toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Deze ruimtelijke ontwikkelingen vormen het 
programma. 
Er zijn dus een aantal verschillen te benoemen tussen een 
'gewone' structuurvisie en een structuurvisiePlus. Meer dan 
traditionele structuurvisies heeft een structuurvisiePlus een 
integraal karakter. Op grond van een analyse ontstaat door 
integraal te ontwerpen een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld, 
waarin het karakter en de identiteit van het gemeentelijk 
grondgebied worden uitgedrukt, die van belang zijn voor 
toekomstige ontwikkelingen. Ruimteclaims voor wonen, werken, 
(winkel)voorzieningen , infrastructuur, natuur, landbouw etc. 
moeten in dit duurzaam ruimtelijk structuurbeeld worden 
ingepast. 
Een tweede verschil is dat traditioneel het denk- en ontwerpproces 
vaak begonnen wordt vanuit het programma, dat bovendien vooral 
is toegespitst op de aantallen te realiseren woningen en hectaren 
aan te leggen bedrijventerreinen. Voor de verwezenlijking van het 
programma wordt vervolgens een ruimtelijke oplossing gezocht. In 
de structuurvisiePlus worden programma en structuurbeeld 
gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Deze worden 
vervolgens zo met elkaar in verband gebracht dat het programma 
leidt tot verbetering van de kwaliteiten die aan het structuurbeeld 
ten grondslag liggen. 
Een derde verschil is dat het programma van een structuurvisiePlus 
naast woningbouw en bedrijventerreinen ook betrekking heeft op 
infrastructuur, natuur en landschap, landbouw en recreatie etc. 
Een vierde verschil is dat in een structuurvisiePlus het gedeelte 
van het programma dat betrekking heeft op woningbouw en 
bedrijventerreinen kwalitatief wordt ingevuld; ook hier met het 
oog op versterking van de kwaliteiten die aan het structuurbeeld 
ten grondslag liggen. Zo zijn een kwalitatieve analyse van de vraag 
naar stedelijk ruimtegebruik - ter beantwoording van de vraag voor 



wie, wat en hoe er moet worden gebouwd - evenals efficient 
ruimtegebruik, belangrijke uitgangspunten voor de opstelling van 
het programma. 

Om ervaring op te doen met het instrument structuurvisiePlus is in 
1997 gestart met twee pilots: een in de nieuwe gemeente Moerdijk 
en een in de vijf gemeenten van het land van Cuijk. lnmiddels is 
een groot aantal gemeenten begonnen met het maken van een 
structuurvisiePlus. 

5.3 De opbouw van een structuurvisiePlus 

traditionele structuurvisie: structuurvisiePlus: 

programma structuurbeeld programma 

structuurvisie structuurvisiePlus 

Figuur 21: opbouw van de traditionele structuurvisie en de structuurvisiePlus 

Een structuurvisiePlus bestaat uit drie onderdelen: 
• Het structuurbeeld: 

Met het structuurbeeld geeft de gemeente een visie op de 
ruimtelijke structuur (opbouw en samenhang) van de hele 
gemeente, dus van alle kernen en het buitengebied in 
samenhang met elkaar. Als meerdere gemeenten samen een 
structuurvisiePlus maken is dat dus een visie voor het hele 
grondgebied van al deze gemeenten samen. In deze visie wordt 
ruimtelijke kwaliteit integraal benaderd: naast 
stedebouwkundige en landschappelijke kwaliteiten worden 
kwaliteiten die samenhangen met bijvoorbeeld cultuurhistorie, 
water, bodem, milieu, verkeer en vervoer expliciet in beeld 
gebracht. Deze kwaliteiten worden op elkaar gestapeld en 
vormen op die manier de basis van een samenhangende 
ruimtelijke VlSle: het structuurbeeld . Deze duurzame 
component van de structuurvisiePlus is weer de basis, de 
onderlegger, waarop ruimtelijke keuzen in de toekomst 
worden gefundeerd. 

• Het programma: 
Het programma van de structuurvisiePlus heeft, evenals het 
structuurbeeld, een integraal karakter en gaat met name in op 
de kwalitatieve aspecten van de programmaonderdelen. Zo 
gaat het bijvoorbeeld bij woningbouw niet alleen om de vraag 
hoeveel woningen er gebouwd moeten worden, maar zijn 
vragen als voor wie ze gebouwd moeten worden en wat voor 
soort woningen het moeten zijn net zo belangrijk. Hierbij 
spelen de toekomstige samenstelling van de bevolking en de 
aard van de bestaande voorraad woningen een belangrijke rol. 
Naast de meer traditionele programmapunten met betrekking 
tot woningbouw en bedrijventerreinen is er nadrukkelijk ook 
aandacht voor programmapunten in het buitengebied: natuur
en landschapsontwikkeling, landbouw, vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen en dergelijke. 

• De confrontatie: 

In de structuurvisiePlus wordt het programma geconfronteerd 
met het structuurbeeld: het programma wordt op zo'n manier 
over het structuurbeeld gelegd dat het de kwaliteiten en de 
identiteit van het gebied versterkt. Uit een structuurvisiePlus 
kan bijvoorbeeld blijken dat er voor bepaalde 
programmapunten in delen van de gemeente geen ruimte meer 
is. Een andere verdeling van het programma over de gemeente 
kan dan nodig zijn. Ruimtelijke kwaliteit krijgt dus een 
sturende rol , een rol die alleen waargemaakt kan worden als 
de ruimtebehoefte niet meer op kernniveau, maar op het 
niveau van de hele gemeente of van meerdere gemeenten 
bekeken wordt. 

Het hart van de structuurvisiePlus wordt gevormd door het 
structuurbeeld. Ook als het programma wijzigt in de tijd blijft het 
structuurbeeld het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen 
worden afgewogen . Dit duurzame kader stelt eisen aan de manier 
waarop het structuurbeeld wordt samengesteld. Het 
structuurbeeld moet sturend zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van de hele gemeente en heeft een enigszins duurzaam karakter. 
Daarom is het belangrijk dat dit beeld niet alleen wat de 
inhoudelijke keuzen betreft, maar ook de systematiek, goed in 
elkaar zit. Het ruimtelijk structuurbeeld bestaat uit twee lagen; 
een laag gericht op de waardering, de essentie van het gebied en 
een laag gericht op ontwikkeling. De laag gericht op de essentie 
ontstaat na een analyse van de kwaliteiten. Dit is het strategische 
deel, de structuur. De laag gericht op ontwikkeling is het 
dynamische gedeelte van het structuurbeeld: vanuit de 
verschillende kwaliteiten en de waardering daarvan kunnen de 
potenties (los van het programma) van het gebied geformuleerd 
worden. Die potenties leiden tot strategieen gericht op de aard 
van de ingreep in (onderdelen van) stad of landschap. Ruimtelijke 
structuur en strategie vormen samen het structuurbeeld. Die 
tweedeling komt terug in de legenda van het structuurbeeld. 
Legenda-eenheden op de kaart kunnen twee zaken betreffen: 
1) de basisstructuur (bijvoorbeeld open beekdal , oud dijklint , 

mengmilieu wonen/werken) 
2) de strategie (bijvoorbeeld recreatieve ontwikkeling, 

herinrichtingsgebied, veiligstellen openheid) 
Bij het kaartbeeld hoort een nadere toelichting op de ruimtelijke 
waardering van de verschillende gebieden en hun kwaliteiten . Zo 
ontstaat een integraal en gebiedsdekkend toetsingskader voor het 
programma van de gemeente. 

5.4 Het planproces 

Het planproces van een structuurvisiePlus bestaat uit verschillende 
planfasen: 
• De startfase: 

In de startfase wordt een plan van aanpak opgesteld en 
informatie verzameld voor het maken van het plan. Een 
belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is het opstellen 
van een communicatiestrategie. Het is belangrijk om 
maatschappelijke groeperingen en belanghebbenden vanaf het 
begin van het planproces een actieve rol te geven. Omdat de 
structuurvisie het toetsingskader wordt voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen, is met name een goede 
betrokkenheid van de gemeenteraad belangrijk. 

"' ::J 
C: 
QI 
.iii 
.E 
::J 
::J .... u 
::J 
~ .... 
·"' .... 
C: 
QI_ _ 

E 
::J 
~ .... 
"' C: ·-.... 
QI 

:::c 

.., 
C 
Ill 
.0 
~ 
Cf! 
~ 
g 
z 
QJ ·c; 
C 

-~ 
a. 
QJ 
-0 
C 
Ill 
> 
-0 
QJ 
E 
QJ 
011 

.:,(. ...... 
-a:; 
-0 
C 

.!!! .., 
QJ 
..c 

.5 
C 

~ 

~ 
C 
QJ 
C 
QJ 
C 
0 
~ 



~"' 
:, 
ii: 
QI 
'iii -~ 
:, 
:, ..., 
u 
:, ... ..., 

~"' ..., 
C: 
QI 
E 
:, ... ..., 
VI 
C: 
..., 
QI 
:c 

.., 
C: ra 
..c 
~ 
co 
'E 
0 
0 z 
(lJ 

·o 
C: ·s: 
e 
a. 
(lJ 

"O 
C: 
ra 
> 

"O 
(lJ 

ii 
~ 
-" ....... 
QJ 
"O 
C: 

~ .., 
(lJ 

..r:::. 
C: 

C: 

~ 
f 
C: 
(lJ 

C: 
(lJ 
C: 

~ 

• 

• 

De gemeente beschikt vaak al over veel informatie die ze kan 
gebruiken bij het maken van een structuurvisiePlus. Het 
bestemmingsplan buitengebied, de paraplunota, het 
landschapsbeleidsplan en het landbouwontwikkelingsplan 
bevatten bijvoorbeeld belangrijke informatie over het 
buitengebied. Het volkshuisvestingsplan, een nota over 
bedrijfsontwikkeling of distributieplanologisch onderzoek, 
bestaande bestemmingsplannen en structuurvisies leveren ook 
belangrijke bouwstenen voor de structuurvisiePlus. Ook de 
provincie beschikt over materiaal dat de gemeente kan 
gebruiken, bijvoorbeeld over water, bodem, natuur en verkeer 
en vervoer. 
De ontwikkelingsfase: 
In de ontwikkelingsfase wordt het ruimtelijk structuurbeeld 
gemaakt en worden de programmaonderdelen, met name de 
kwalitatieve aspecten daarvan , nader uitgewerkt. 
De integratiefase: 
In deze fase worden ruimtelijk structuurbeeld en programma 
met elkaar geconfronteerd en wordt de ruimtelijke strategie 
uitgewerkt. Dit mondt uit in een actieplan of projectenboek. 
Het actieplan is een essentieel onderdeel van de 
structuurvisiePlus. Hierin is bijvoorbeeld een 
woningbouwprogramma opgenomen . 

• De inspraak- en besluitvormingsfase: 
In deze laatste fase vindt behandeling van de 
structuurvisiePlus plaats in de provinciale planologische 
commissie en stelt de gemeenteraad de structuurvisiePlus 
vast. Tenslotte wordt de structuurvisiePlus voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten als basis voor de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling in de gemeente. Gedeputeerde Staten moeten 
tenslotte de structuurvisiePlus vaststellen . 

5.5 De pilot structuurvisiePlus Land van Cujjk 

Een voorbeeld van een structuurvisiePlus is die van de gemeenten 
uit het Land van Cuijk. Dit zijn de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en 
Sint Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer. De onderkenning van een 
aantal ruimtelijke vraagstukken op regionaal niveau was de 
aanleiding voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en de 
provincie Noord-Brabant om gezamenlijk na te denken over de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Binnen de 
bestaande ruimtelijke kaders kon geen eenduidige oplossing 
gevonden worden voor de wijze waarop met de vraag naar nieuwe 
bedrijventerreinen omgegaan zou moeten worden en waar en 
hoeveel woningen er in de komende jaren gebouwd moeten 
worden. Echter niet alleen deze 'stedelijke' vraagstukken vroegen 
om een oplossing. Ook in het landelijk gebied van het Land van 
Cuijk was sprake van vraagstukken en ontwikkelingen - zoals 
verdroging , ontwikkelingen in de landbouw, achteruitgang van 
ecologische kwaliteiten etc . - die vroegen om een integrate 
ruimtelijke benadering. Het doel van de structuurvisiePlus Land 
van Cuijk is te komen tot een duurzaam en kwalitatief 
georienteerd ruimtelijk kader, waarmee de ruimtelijke 
ontwikkelingen in het Land van Cuijk zowel op de korte, 
middellange en lange termijn kunnen worden gestuurd en gezocht 
kan warden naar oplossingen voor de onderkende vraagstukken. 
Het instrument structuurvisiePlus biedt bovendien de mogelijkheid 
om als regio gezamenlijk in overleg met Gedeputeerde Staten te 
treden om , indien uit de structuurvisiePlus bli jkt dat dit wenselijk 

is , af te kunnen wijken van het vigerende streekplan . Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om in het Land van Cuijk tussen 
gemeenten en kernen onderling te schuiven met woningen , 
hectaren bedrijventerrein , voorzieningen en andere 
programmatische wensen . De structuurvisiePlus bestaat uit drie 
delen , namelijk het actieprogramma (waarin wordt aangegeven 
welke acties de komende jaren ondernomen moeten worden), het 
structuurbeeld en het programma. 
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Figuur 22: het duurzaam ruimtelijk structuurbee/d van de gemeenten uit het Land 
van Cuijk (bran : StructuurvisieP/us Land van Cuijk) 

Het structuurbeeld vormt ongetwijfeld het belangrijkste onderdeel 
van de structuurvisiePlus. Het structuurbeeld is ontstaan door 
eerst een beschrijving te geven van de ondergrond (geomorfologie , 
relief, bodemopbouw) en de hierin aanwezige waarden . Vervolgens 
zijn er vier wensbeelden geformuleerd : 
• Blauw wensbeeld; duurzaam watersysteem, versterking 

infiltratie en kwel, beekontwikkeling 



• 

• 

• 

Groen wensbeeld; versterking regionale ecologische structuur, 
regionale ecologische verbindingen, dassenleefgebieden 
Geel wensbeeld; agrarische differentiatie, 
ontwikkelingspotenties nieuwe productierichtingen 
Rood wensbeeld; patroonherkenning, identiteiten en 
kernendifferentiatie, patroonspecifieke uitbreidingsmogelijk
heden kernen 
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I 
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Figuur 23: het rode wensbeeld van de gemeente Cuijk (bron: StructuurvisiePlus 
Land van Cuijk) 

De wensbeelden zijn met elkaar geconfronteerd en hieruit is het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld ontstaan. Dit structuurbeeld is 
met het programma gecombineerd en dit heeft geleid tot een 
actieprogramma; een overzicht van de projecten die de komende 
tien jaar moeten plaatsvinden om uitvoering te geven aan de 
structuurvisiePlus. De integrate kwalitatieve visie die in het 
structuurbeeld is geformuleerd, wordt in dit actieprogramma 
operationeel gemaakt. 

5.6 Analyse structuurvisiesPlus 

In de inleiding zijn een aantal subvragen geformuleerd die ter 
beantwoording van de hoofdvraag van dit afstudeerproject zijn 
gesteld. Een van deze subvragen heeft betrekking op het 
instrument structuurvisiePlus. De vraag luidt als volgt : 
Wat leren de ervaringen en uitkomsten van de structuurvisiesPlus 
ans; als instrument om het ruimtelijk kwaliteitsdenken te 
bevorderen en als middel om tot een (her)verdeling van wonen en 
werken te komen tussen gemeenten en/of binnen gemeenten? 
Zo'n 60% van de landelijke gemeenten heeft al een 
structuurvisiePlus (of werkt daar aan) . Om de vraag te 
beantwoorden is een onderzoek gedaan naar een aantal 
structuurvisiesPlus, te weten: 
• structuurvisiePlus Heeze/Leende 
• structuurvisiePlus Cranendonck 

• structuurvisiePlus Land van Cuijk 
• locatiestudie-Plus Kempisch bedrijventerrein 
• structuurvisiePlus Moerdijk 
• structuurvisiePlus Gilze en Rijen 
• structuurvisiePlus Alphen -Chaam 
• structuurvisiePlus Uden/Veghel 
• ruimtelijke regiovisie Breda/Tilburg 
• structuurvisiePlus Bergen op Zoom/Roosendaal 
Tussen deze structuurvisiesPlus staan ook twee visies die eigenlijk 
geen echte structuurvisiesPlus zijn, namelijk de locatiestudiePlus 
Kempisch bedr+jvente-rrein en de ruimtelijke regiovisie 
Breda/Tilburg. Zij zijn echter ook in dit onderzoek betrokken, 
omdat de gehanteerde methodiek vergelijkbaar is met die van de 
structuurvisiePlus. De structuurvisiesPlus zijn onderworpen aan een 
quick-scan . Door middel van bestudering van de plannen en 
beschikbare adviezen en interviews met betrokken ambtenaren 
van de provincie is een goed beeld verkregen van het instrument. 

Het doel van de quick-scan van de structuurvisiesPlus is een 
antwoord te krijgen op bovenstaande vraag. Hiervoor zijn een 
aantal subvragen opgesteld: 
• Geven de structuurvisiesPlus bouwstenen voor uitgangspunten 

(vooral ruimtelijk-kwalitatieve) voor de verdeling van wonen 
en werken in het landelijk gebied van de provincie Noord
Brabant? 

• Leidt de analyse van de structuurvisiesPlus tot de conclusie dat 
een structuurvisiePlus voor het grondgebied van meerdere 
gemeenten meerwaarde heeft boven een structuurvisiePlus 
voor het grondgebied van een gemeente? 

• Volgt er uit de analyse van de structuurvisiesPlus een 
eventuele regio-indeling of zijn er mogelijke regionale 
werkgelegenheidskernen aan te wijzen. 

In bijlage 2 is een samenvatting gegeven van de belangrijkste 
aspecten van elke geanalyseerde structuurvisiePlus. 

5.7 De beantwoording van de vragen 

De quick-scan van de structuurvisiesPlus heeft tot een aantal 
conclusies geleid. Aan de hand van deze conclusies is op elke in de 
vorige paragraaf gestelde subvraag een antwoord te geven. De 
conclusies zijn onder te verdelen naar een aantal onderwerpen : 

Regionale afstemming wonenlwerken 
• In geen enkele structuurvisiePlus is sprake van een regionale 

afstemming voor wat betreft wonen. Alleen het Land van Cuijk 
fungeert als een regionale woningmarkt ; het 
woningbouwprogramma voor de vijf gemeenten wordt als 
geheel vastgesteld, zodat uitwisseling van vraag en aanbod 
tussen gemeenten en kernen mogelijk is. Men is hier echter 
nog niet toe aan een herverdeling van programma's tussen 
gemeenten . Elke gemeente kijkt nog steeds alleen naar zijn 
eigen behoefte. Er is hier dus wel nagedacht over 
regionalisering van wonen, maar dit wordt nog niet in de 
praktijk gebracht. 

• De herindeling van de gemeenten in 1997 heeft ertoe geleid 
dat de voormalige gemeenten en kernen nog steeds recht 
hebben op een bepaald aantal woningen. Hierdoor kun je in 
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veel gemeenten (nog) niet eens praten over woningbouwcijfers 
voor de gehele gemeente, laat staan voor de regio . Een 
regionale afstemming voor wat betreft wonen is dus uiterst 
lastig. 

• Bij de gemeenten die een structuurvisiePlus hebben opgesteld 
zonder andere gemeenten wordt niet gesproken over een 
regionale oplossing voor het werken. Hier kijkt men alleen 
naar de eigen lokale behoefte. 

• Het Land van Cuijk fungeert als een regionale bedrijvenmarkt. 
Het programma voor bedrijven wordt als geheel vastgesteld en 
verdeeld over de verschillende gemeenten. De 
structuurvisiePlus geeft tevens de mogelijkheid tot de 
ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein bij Haps. Ook 
bij het Kempisch bedrijventerrein en Moerdijk wordt gesproken 
over een (boven)regionale oplossing voor wat betreft 
bedrijvigheid , alhoewel bij de structuurvisiePlus van Moerdijk 
het onderscheid tussen de 'eigen' behoefte van de gemeente 
en de (boven)regionale taakstelling niet echt duidelijk is 
weergegeven. Bij Uden/Veghel, Breda/Tilburg en Bergen op 
Zoom / Roosendaal wordt ook gesproken van (stads-) regionale 
bedrijventerreinen , maar dit is vanzelfsprekend, omdat het 
hier gaat om de toekomstige stedelijke regio 's. 

• Het lijkt erop dat gemeenten het nog niet aandurven om hun 
programma 's voor wonen en werken te combineren tot een 
programma voor een gehele regio . 

A/stemming vraag en aanbod 
• In de meeste structuurvisiesPlus heeft de afstemming tussen 

vraag en aanbod nog niet plaatsgevonden , zowel niet voor 
wonen als voor werken . Vaak is dat wel een van de 
actiepunten die in de structuurvisiePlus warden genoemd en 
dus nog uitgevoerd gaan warden. In en nabij de toekomstige 
stedelijke regio's heeft deze afstemming vaak al wel 
gedeeltelijk plaatsgevonden . 

• Een van de redenen hiervoor is dat er in de meeste 
structuurvisiesPlus nog geen confrontatie heeft plaatsgevonden 
tussen het structuurbeeld en het programma. 

• Belangrijk is dat er duidelijkheid wordt verkregen over de 
vraag naar woningen (kwalitatief en doelgroepgericht). Dit 
geldt ook voor bedrijven . De profielen van de 
bedrijventerreinen moeten duidelijk warden omschreven. Er 
moet afstemming plaatsvinden tussen de kwalitatieve en de 
kwantitatieve behoefte, ook in relatie tot de stadsregio. 

• Eigenlijk zou men opnieuw naar de bestaande plannen moeten 
kijken die men de komende jaren gaat uitvoeren. Er moet 
gekeken warden wat de ambities betekenen voor het beleid 
voor de komende jaren waarvoor de locaties eigenlijk al vast 
liggen . De vraag is of beleidswijzigingen met betrekking tot de 
ontwikkeling van deze locaties nodig zijn of dat de ambities 
kunnen warden gerealiseerd zonder iets te veranderen aan de 
reeds bestaande plannen. 

Groeibeperking 
• Opvallend is dat vrijwel geen kernen op slot warden gezet. 

Vaak wordt dit echter niet specifiek aangegeven per kern . Ook 
de kernen tussen de grote steden mogen hun eigen lokale groei 
opvangen. 

• Omdat de gemeentelijke herindeling nog niet zo lang geleden 
heeft plaatsgevonden hebben de meeste kernen nog een 

bepaald programma staan en kunnen dus niet op slot warden 
gezet. In veel gemeenten is het dus eigenlijk nog te vroeg voor 
een concentratie van woningbouw en lokale bedrijven, wat in 
bepaalde kernen een groeibeperking tot gevolg zou kunnen 
hebben. 

• Vastgestelde ruimtelijke kwaliteiten kunnen leiden tot 
bepaalde groeibeperkingen t.a .v. wonen en werken in 
bepaalde richtingen. In een aantal gemeenten zijn op bepaalde 
plekken al contouren aangegeven. 

• Op basis van lokale kwaliteiten wordt er tot op heden in geen 
enkele gemeente gekozen voor het niet verder accommoderen 
van bedrijven of woningen . Blijkbaar zijn de gemeenten van 
mening dat de kernen nog behoorlijk wat 
uitbreidingsmogelijkheden hebben die niet ten koste gaan van 
de ruimtelijke kwaliteit. De reeds gevormde structuurvisiesPlus 
geven dus onvoldoende aanleiding tot het realiseren van 
regionale bedrijventerreinen. Daar waar momenteel regionale 
bedrijventerreinen besproken warden, houden gemeenten nog 
steeds de optie open om ook lokale uitbreidingen toe te staan 
(De Kempen, Land van Cuijk ). 

• De bestaande kwaliteiten kunnen ertoe leiden dat in de ene 
regio voor een andere oplossing wordt gekozen dan in de 
andere regio . 

• In de structuurvisiePlus van Gilze en Rijen wordt wel voor een 
zekere groeibeperking van de kernen gekozen. Men wil hier 
niet meer bouwen in aansluiting op bestaande kernen en 
bestaande bedrijventerreinen . Men wil bouwen volgens 
gebiedseigen ordeningsprincipes op plaatsen die passen in de 
landschappelijke structuur. Hetzelfde zien we in Uden/Veghel. 
Hier wil men een nieuw dorp stichten en een 
transformatiezone intensieve veehouderij-wonen creeren (In 
dit geval is dat echter vreemd , omdat beide kernen groeiklasse 
4-kernen zijn en dus een regionale functie zouden moeten 
vervullen). 

• In dergelijke gevallen moet wel een duidelijke motivatie 
aanwezig zijn; waarom is een dergelijke oplossing ruimtelijk 
en ook functioneel kwalitatief beter? 

I nbrei ding I hers t ructu reri ng 
• Bij elke structuurvisiePlus wordt het stappenschema van de 

nota ' Ruimte sparen in Brabantse kernen' gehanteerd. Soms 
wordt hier echter weinig aandacht aan besteed (Uden / Veghel 
en Breda / Tilburg) . 

• De inbreidingsmogelijkheden kan men benutten ten behoeve 
van de structuurverbetering van de kernen. 

• Bij inbreiding moet men wel beseffen dat het om dorpen gaat, 
dus bepaalde open locaties in het dorp moet men bewust met 
rust laten . 

• Door grote ruimtebehoevende bedrijven uit te plaatsen naar 
een nieuw gezamenlijk bedrijventerrein ontstaan 
mogelijkheden voor herinvulling door meer kleinschalige 
bedrijvigheid in de bestaande kernen of het buitengebied . 

• In bepaalde situaties kan er een spanning op de woningmarkt 
ontstaan, wanneer er geen of weinig woningen op 
uitleglocaties warden aangeboden. 

• Een probleem is dat inbreiding duurder is dan uitbreiding. 
Groei beloont zich . De vraag is of een contour om de kern dit 
probleem oplost. Als het geld ontbreekt voor inbreiding en 
uitbreiding is niet meer mogelijk, ontstaan misschien 



kwalitatief mindere oplossingen, omdat gemeenten toch 
zoveel mogelijk woningen willen bouwen (misschien gaat men 
wel de hoogte in). Om gemeenten toch tot inbreiding aan te 
zetten is een beloning misschien geen gek idee, bijvoorbeeld in 
de vorm van extra woningen. 

Een structuurvisiePlus voor meerdere gemeenten: 
• Het valt op dat er bij de gemeenten die alleen een 

structuurvisiePlus hebben opgesteld weinig contact is geweest 
met buurgemeenten. Dit heeft er waarschijnlijk ook mee te 
maken dat er in enkele structuurvisiesPlus alleen nog maar ee_n__ 
structuurbeeld is gevormd. Voor de vorming van een 
structuurbeeld is dit contact ook niet echt nodig. 

• Waarschijnlijk waren de structuurvisiesPlus beter geweest als 
er over de gemeentegrenzen heen was gekeken, dus ook wat 
meer regionaal. Een gebied houdt namelijk niet op bij de 
grens. Er had bijvoorbeeld iets gezegd kunnen worden over de 
orientatie van de kernen naar buiten toe. Met betrekking tot 
het kijken over de grenzen heen is in de partiele herziening 
van het streekplan ook niets gezegd. 

• Bij de structuurvisiePlus van Uden/Veghel is te weinig gedaan 
met de samenwerking tussen de steden, omdat de 
complementariteit tussen beide steden onvoldoende is 
uitgewerkt. Het zijn eigenlijk twee plannen van twee 
gemeenten die op een kaart zijn gezet. Bij Bergen op 
Zoom/Roosendaal is dit al beter gedaan. Men wil hier in de 
toekomst gezamenlijk optrekken om grootschalige 
voorzieningen binnen te halen. 

• Het blijkt (bijvoorbeeld bij de structuurvisiePlus Land van 
Cuijk) dat de verschillende gemeenten toch het liefste hun 
eigen woningen en bedrijven willen houden. Er zijn al 
gemeenten die bezwaar hebben ingediend tegen hun eigen 
structuurvisiePlus, zoals de gemeente Cuijk. Het is dus van 
belang dat de gemeenten wel allemaal meewerken wanneer 
men regionaal gaat denken. 

• Er wordt bij het maken van de structuurvisiesPlus gekeken naar 
overkoepelende plannen. Voorbeelden hiervan zijn het 
structuurplan van het SRE (Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven) of de regiovisie Breda/Tilburg. 

• Bij regionale oplossingen kan men tussen gemeenten en kernen 
onderling schuiven met woningen, hectaren bedrijventerrein, 
voorzieningen en andere programmatische wensen. De kracht 
van een regio is dat gemeenten kunnen profiteren van elkaars 
eigenschappen, bijvoorbeeld uit ruimtelijk-kwalitatieve of 
functionele overwegingen. Contact met buurgemeenten is dus 
van essentieel belang. 

• Op basis van lokale kwaliteiten wordt er op dit moment in geen 
enkele gemeente gekozen voor het niet verder accommoderen 
van bedrijven of woningen. Op een hoger schaalniveau kunnen 
echter groeibeperkingen nodig zijn die niet zo zeer 
voortkomen uit direct ter plaatse aanwezige lokale landschaps
of natuurwaarden, maar die noodzakelijk zijn om de 
ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau te handhaven. Een 
voorbeeld hiervan is de beekdalenstructuur in de Kempen. 

Aan de hand van deze conclusies kunnen de drie subvragen worden 
beantwoord: 

1. Geven de structuurvisiesPlus bouwstenen voor 
uitgangspunten (vooral ruimtelijk-kwalitatieve) voor de 

verdeling van wonen en werken in het landelijk gebied van 
de provincie Noord-Brabant? 

De structuurvisiesPlus geven enige uitgangspunten voor de 
verdeling van wonen en werken in het landelijk gebied. In de 
structuurvisiesPlus wordt het grondgebied van de gemeente(n) 
geanalyseerd en wordt een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
opgesteld. Hierin worden de kwaliteiten van het gebied 
weergegeven. Aan de hand van deze kwaliteiten en hun potenties 
en uiteraard de wensen van de gemeente(n) worden 
ontwikkelingsrichtingen aangegeven. De kwaliteiten kunnen leiden 
to_t _ groeibeperkinge_n_ in _bepaalde richtingen. Elke 
structuurvisiePlus kent dus uitgangspunten voor de verdeling van 
wonen en werken, bijvoorbeeld 'er mag niet in de Groene 
Hoofdstructuur worden gebouwd' of 'de linten aan de rand van het 
dorp moeten worden versterkt'. Het gaat hierbij echter vrijwel 
uitsluitend om lokale kwaliteiten. Uitgangspunten die nodig zijn 
om de ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau te handhaven 
komen we nog weinig tegen. Andere ruimtelijk-kwalitatieve 
uitgangspunten die uit de structuurvisiesPlus zijn af te leiden zijn 
die uitgangspunten die betrekking hebben op inbreiding en 
herstructurering. In elke structuurvisiePlus wordt hier prioriteit 
aan gegeven. Men moet bij voorkeur eerst inbreidings- en 
herstructureringslocaties benutten voor men gaat uitbreiden. 

2. Leidt de analyse van de structuurvisiesPlus tot de conclusie 
dat een structuurvisiePlus voor het grondgebied van 
meerdere gemeenten een meerwaarde heeft boven een 
structuurvisiePlus voor het grondgebied van een gemeente? 

Het blijkt dat een structuurvisiePlus voor het grondgebied van 
meerdere gemeenten wel degelijk een meerwaarde kan hebben, 
maar dat dit in de structuurvisiesPlus die er op dit moment zijn 
nog niet het geval is. Wanneer men een structuurvisiePlus voor 
meerdere gemeenten maakt kan men tussen gemeenten en kernen 
onderling schuiven met woningen, hectaren bedrijventerrein en 
andere programmatische wensen. Gemeenten kunnen dan van 
elkaars kwaliteiten profiteren en hun programma op de meest 
geschikte locaties accommoderen . Op dit moment wordt er echter 
in geen enkele gemeente gekozen voor het niet verder 
accommoderen van woningen of bedrijventerrein. Er wordt te veel 
aandacht besteed aan de lokale kwaliteiten in verhouding tot de 
regionale kwaliteiten. De gemeenten willen nog steeds het liefst 
hun eigen woningen en bedrijventerrein houden. Wanneer dus een 
gezamenlijk woningbouwprogramma en programma voor 
bedrijventerreinen wordt opgesteld voor de regio en bij de 
verdeling hiervan naar de regionale kwaliteiten van het gebied 
wordt gekeken, kan een structuurvisiePlus voor het grondgebied 
van meerdere gemeenten wel degelijk een meerwaarde hebben 
boven een structuurvisiePlus van een gemeente. 

3. Voigt er uit de analyse van de structuurvisiesPlus een 
eventuele regio-indeling of zijn er mogelijke regionale 
werkgelegenheidskernen aan te wijzen. 

De locatiestudiePlus en structuurvisiePlus van het Kempisch 
bedrijventerrein en het Land van Cuijk gaan over een zodanig 
groot gebied dat er gesproken kan worden van een regio. Bij het 
Kempisch bedrijventerrein gaat het om vier gemeenten en bij het 
Land van Cuijk om vijf gemeenten. We zouden dus al twee regio's 
kunnen onderscheiden. In elke van deze structuurvisiesPlus wordt 
ook iets gezegd over een regionaal bedrijventerrein. Eventuele 
regionale werkgelegenheidskernen zouden in het Land van Cuijk en 
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in de Kempen kunnen liggen. Welke kernen dat dan zouden moeten 
zijn, wordt niet geheel duidelijk. Wel geven beide 
structuurvisiesPlus een aantal mogelijke werkgelegenheidskernen 
aan. Uit de overige structuurvisiesPlus zijn geen regionale 
werkgelegenheidskernen af te leiden, omdat men de behoefte aan 
bedrijventerrein nog steeds in de eigen gemeente wil 
accommoderen . 

Uit de quick-scan kunnen ook een aantal conclusies getrokken 
worden die betrekking hebben op de bruikbaarheid van het 
instrument structuurvisiePlus in zijn algemeenheid, dus niet 
specifiek gericht op de hoofdvraag. Deze conclusies zijn hier wat 
minder van belang, maar wel interessant. Vandaar dat deze 
conclusies in bijlage 2 zijn opgenomen. 

5.8 Conclusie 

Uit bestudering van het instrument structuurvisiePlus en de analyse 
van een aantal structuurvisiesPlus kan de vraag die in de inleiding 
van dit verslag is gesteld worden beantwoord: 
Wat leren de ervaringen en uitkomsten van de structuurvisiesP/us 
ans; a/s instrument om het ruimte/ijk kwa/iteitsdenken te 
bevorderen en als middel om tot een (her)verde/ing van wonen en 
werken te komen tussen gemeenten en/of binnen gemeenten? 

De conclusie luidt dat uit de analyse blijkt dat de 
structuurvisiesPlus die momenteel bij de provincie bekend zijn 
uitstekende instrumenten zijn om het ruimtelijk kwaliteitsdenken 
op lokaal niveau te bevorderen. Op lokaal niveau kan de 
structuurvisiePlus gezien worden als leidend principe voor 
ruimtelijke kwaliteit. Er wordt echter tot op heden op basis van 
lokale kwaliteiten in geen enkele gemeente gekozen voor het 
beperken van het nieuwe stedelijke ruimtebeslag ten behoeve van 
bedrijven of woningen. Blijkbaar zijn gemeenten van mening dat 
de kernen op basis van een analyse van de lokale kwaliteiten nog 
behoorlijk wat uitbreidingsmogelijkheden hebben die niet ten 
koste gaan van die ruimtelijke kwaliteit. De problematisering van 
de aantasting van de regionale ruimtelijke kwaliteiten, als gevolg 
van de verdere verstening van het landelijk gebied, wat centraal 
staat in dit afstudeerproject, blijkt daarmee over een ander 
kwaliteitsbegrip te gaan dan op lokaal niveau wordt gehanteerd of 
ervaren. De structuurvisiePlus is daarom geen voldoende 
instrument om het kwaliteitsdenken op regionaal niveau te 
bevorderen. In de meeste structuurvisiesPlus worden uitsluitend de 
lokale kwaliteiten afgewogen en daaruit worden nieuwe locaties 
voor wonen en werken afgeleid. Locaties die echter de lokale 
ruimtelijke kwaliteiten niet aantasten, kunnen dit wel doen als de 
ruimtelijke kwaliteit op een regionaal niveau wordt bezien. Het is 
dan ook een taak van de provincie om het belang van het regionale 
denken bij de gemeenten te laten doordringen. 

De wijze waarop de huidige structuurvisiesPlus zijn opgesteld geeft 
aanleiding tot de conclusie dat deze dus wel een hulpmiddel 
kunnen zijn om tot een (her)verdeling van wonen en werken te 
komen binnen een gemeente, maar geen middel om tot een 
(her)verdeling tussen gemeenten te komen. Een positieve 
conclusie is dat de methodiek van de structuurvisiePlus een goede 
methodiek is. Uiteraard op lokaal niveau, maar voor meerdere 
gemeenten (dus op regionaal niveau) kan men ook een goede 

structuurvisiePlus maken waarbij rekening wordt gehouden met 
regionale kwaliteiten. De methodiek moet dan echter consequent 
worden toegepast. Er moet worden gekeken op het schaalniveau 
van de regio en niet op gemeenteniveau. Bij de huidige regionale 
structuurvisiesPlus is dat helaas niet goed genoeg gebeurd. 
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6.1 De rayonindeUng 

De provincie Noord-Brabant is verdeeld in drie gebieden oftewel 
rayons; Midden en West, Noordoost en Zuidoost. Een rayon is een 
gebiedsgericht werkverband met de opdracht zorg te dragen voor 
de doorwerking van het provinciaal ruimtelijk beleid in de 
regionale en lokale planontwikkeling en uitvoering, alsmede de 
doorgeleiding van lokale/regionale ontwikkelingen naar het 
provinciaal ruimtelijk beleid . Er mag aangenomen worden dat 
binnen de planteams van de drie rayons waarin de provincie Noord
Brabant is verdeeld, een grote kennis aanwezig is wat betreft 
ruimtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke aspecten in hun 
regio. Zij onderhouden immers het contact met de gemeenten en 
weten wat er speelt. Het zou een verspilling zijn als deze kennis 
niet meegenomen zou worden in de ontwikkeling van nieuw 
ruimtelijk beleid in Brabant. In 1999 hebben de drie rayons 
rayondagen gehouden in de vorm van een workshop. Tijdens deze 
rayondagen zijn de rayons (al schetsend) onderzocht op 
kwaliteiten, potenties en problemen. Hierdoor leerde men het 
rayon beter kennen, werden nieuwe samenhangen en nog op te 
lossen dilemma's gevonden en standpunten ingenomen. Het 
resultaat van deze workshop was dat er enkele conclusies 
getrokken konden worden over de toekomst van het rayon die 
relevant konden zijn voor het dagelijkse werk van het rayon en het 
nieuwe streekplan. Het doel van de rayondagen was het leveren 
van een bijdrage vanuit het rayon aan de ruimtelijke ontwikkeling 
van het provinciaal ruimtelijk beleid en het neerzetten van een 
structuurbeeld dat als basis kan dienen voor toekomstige 
ruimtelijke keuzes. 

. ~yon Mjojp.n en West 

. ., .. . ~ R.tyon MoorOOO\t 

L7 Rayon Zuic.bo~ 

Figuur 24: de drie rayons 

l 
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De drie rayonvisies zijn geanalyseerd. Het doel van deze analyse is 
te bekijken of de rayonvisies bouwstenen kunnen bieden voor het 
instrumentarium voor de verdeling van wonen en werken. In 
paragraaf 2 zullen de drie rayonvisies beknopt worden beschreven 
en aan de hand van schetsen worden verduidelijkt. In paragraaf 3 
zal vervolgens een conclusie worden getrokken. 

6.2 De rayonvisies 

Rayon Midden en West: 

In de ontwikkelingsvisie van rayon Midden en West heeft men het 
toekomstige landschap van het rayon gedefinieerd. Het 
toekomstige landschap van Midden- en West-Brabant wordt 
gekenmerkt door vijf landschapstypen: 
• Polderland is een wijde winderige landbouwzee waarin brede 

kreken ruimte geven aan de dynamiek van de delta. 
• Rivierenland is een door rivieren omsloten en dooraderde 

landbouwvlakte die door openheid wordt gedomineerd. 
Rivierenland geeft ruimte voor water in de delta. 

• Slagenland is een landbouwvlakte die wordt gekenmerkt door 
openheid. 

• Stedenland is een aaneengesloten netwerkenlandschap. De 
karakteristiek van dit landschap is een stedelijk landschap 
waarin groene en blauwe netwerken de ruimte krijgen om 
Hoog- en Laag-Brabant met elkaar te verbinden. 

• Bosland is een uitgestrekt landschap met robuuste 
bosgebieden. Deze bossen worden van elkaar gescheiden door 
landbouwenclaves met een krachtige bekenstructuur. 

In de visie van rayon Midden en West moet in het noorden en 
zuiden van het gebied de verstedelijking beperkt blijven. Deze 
moet zoveel mogelijk in de stedenband plaatsvinden. In deze 
stedenband zijn wel enkele zones waar geen verstedelijking plaats 
mag vinden, de ruimten tussen de steden. Het rayon wil meer 
gaan sturen op groeiwijze via een structuurvisiePlus. Het principe 
van de vijf groeiklassen laat men los. Men maakt een tweedeling 
in stedelijke regio's en landelijk gebied. Bedrijvigheid die qua 
aard, schaal en functie bij de kern past, moet daar blijven, maar 
grootschalige bedrijvigheid moet verplaatst worden naar de 
stedelijke regio's. Uiteraard moet daar wel plaats voor zijn. Men is 
van mening dat er geen regionale bedrijventerreinen in dit rayon 
nodig zijn. Belangrijk in de visie is de opvatting dat men 
gebiedsgedifferentieerd te werk moet gaan bij de verdeling van 
wonen en werken. Elk deelgebied binnen het rayon heeft zijn 
eigen kwaliteiten en mogelijkheden. De richtinggevende 
kwaliteiten per gebied moeten worden aangegeven; er moet een 
regiospecifieke benadering mogelijk zijn. 

Figuur 25a: rayon Midden en West (bran: Rayonstreken Midden- en West-Brabant) 



Figuur Z5b : rayanvisie Midden en West (bran: Rayanstreken Midden- en West· 
Brabant) 

Rayon Noordoost . . 
Rayon Noordoost heeft in haar rayon een ondersche1d gemaakt m 
zes deelgebieden met elk hun eigen ruimtelijke kenmerken, waar 
tevens de belangrijke dragers van ruimtelijke kwaliteit onderdeel 
van uit maken. 
• De dekzandrug: deze bevindt zich oostelijk en westelijk van 

Den Bosch. Dit zijn hoge zandruggen met kernen. 
• Het bekenlandschap van Dommel en Aa: de kernen liggen hier 

aan de beken. Dit gebied heeft grote landschaps- en 
natuurwaarden. 

• Het rivierkleigebied: dit gebied wordt gekenmerkt door 
kleinschalige kernen met agrarisch karakter op de oeverwal 
dicht tangs de rivier en open, grootschalige komgebieden ten 
zuiden daarvan. 

• Het maasterras: hier bevindt zich een kralensnoer van kernen 
die onderling sterk in grootte verschillen . Het gebied heeft 
veel natuurwaarden en wordt gekenmerkt door intensieve 
vormen van landbouw. 

• Het dal van de raam: een open en leeg beekdal, rationeel 
verkaveld met de bebouwing en belangrijke infrastructuur op 
de flanken. 

• De peelhorst: een open rationeel verkaveld gebied. De d~rpen 
liggen op de flanken en zijn met elkaar verbonden door lm~en 
met veel intensieve veehouderij. Er liggen een natuurgeb1ed 
en diverse boscomplexen. 

Het rayon is van mening dat een aantal gebieden gevrijwaard 
moet warden van verdere verstedelijking, onder andere het 
rivierengebied, het stroomgebied van de Dommel en de Essche 
stroom, bossen, heides etc . In eerste instantie moet geprobeerd 
warden mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied en in de 
stadsregio te benutten . Het rayon wil het groeiklassesysteem 
vervangen door een tweedeling in landelijk en stedelij~ gebied. 
De kernen in het landelijk gebied zijn woonkernen. Hier wordt 
geen bedrijventerrein meer aangelegd, behalve in een aantal 
daarvoor aangewezen werkgemeenten. Grote bedrijven moeten 
op een regionaal bedrijventerrein opgevangen worde~; in d_e 
stadsregio of op een terrein bij de grotere kernen. Ook d1t rayon 1s 

van mening dat men bij de verdeling van wonen en werken 
gebiedsgedifferentieerd te werk moet gaan. 

D , eelh«11 D Dekundrut 

D o ..... .... _ □-.. ,.; 
D "•KtMrff O e ekenwnchctwp 

Figuur 26: rayanvisie Noordoost (bran : Schetsen aan naardaast, resultaten van de 
rayandagen) 

Rayon Zuidoost 
Rayon Zuidoost heeft twee verschillende toekomstbeelden 
geschetst. In deze toekomstbeelden wordt onderscheid gemaakt in 
vier deelgebieden. 

Toekomstbeeld 1: het model van de compacte stad; 
• De Kempen: hier warden wel ontwikkelingen voorgestaan, 

maar die moeten passen in het kleinschalige karakter van het 
gebied. Voor dit gebied wordt dus een historiserend beleid 
voorgesteld. 

• Het zuidelijk beekdalgebied: hier warden geen nieuwe 
ontwikkelingen meer voorzien. Het beleid voor dit gebied is 
restauratief. 

• Het oostelijk productiegebied: In dit gebied moeten nieuwe 
dragers warden gevonden om het wegvallen van de intensieve 
veehouderij te compenseren. In dit model zijn die er niet . 

• Het stedelijk gebied: hier wordt uitgegaan van het principe 
van de compacte stad . De ontwikkeling van het stedelijk 
gebied vindt plaats tussen Helmond en Eindhoven . Stedelijke 
uitbreidingen zullen zich in het middengebied gaan 
concentreren. De compacte stad veroorzaakt een vacuum in 
het oostelijk productiegebied. 

Toekomstbeeld 2: het model van de gefragmenteerde stad; 
• De Kempen : hier blijft het historiserend beleid gewenst. 
• Het zuidelijk beekdalgebied: Hier blijft het restauratief beleid 

gewenst. 
• Het oostelijk productiegebied: Het oosten van Helmond wordt 

niet [anger gezien als grens van de stadsregio. Dit biedt de 
mogelijkheid de intensieve veehouderij die uit het gebied gaat 
verdwijnen te vervangen door andere functies. Zo komen er 
nieuwe dragers in het gebied, die de oude kunnen vervangen. 
Het vacuum dat in het eerst model in het oosten ontstaat, 
wordt hier voorkomen. 

• Het stedeli jk gebied: de gefragmenteerde opbouw van de 
stadsregio wordt verder uitgebouwd en geoptimaliseerd . De 
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grenzen van het stedelijk gebied liggen nu aan de oostkant 
van Eindhoven en aan de westkant van Helmond. De kernen in 
het middengebied kunnen niet verder uitbreiden. De 
stedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden aan de westkant van 
Eindhoven en de oostkant van Helmond. 

0 Zutdet!Jk bee kd•lceb,e d 

L_J OeKe.n1u:n 

D OodtruJk pr(Kh1ch ett1h1ffi 

n s1edoevjkceb1ad 

Figuur 27a: rayonvisie Zuidoost, toekomstbeeld 1 (bran: Rayondagen '99, rayon 
zuidoost) 

Figuur 27b: rayonvisie Zuidoost, toekomstbeeld 2 (bran: Rayondagen '99, rayon 
zuidoost) 

In rayon Zuidoost is men van mening dat de verstedelijking de 
resultante moet zijn van wat de ruimtelijke kwaliteit nog toestaat . 
Ook dit rayon maakt een tweedeling in landelijk gebied en 
stedelijke regio's. Volgens dit rayon moet er geen onderscheid 
gemaakt worden in woon- en werkgemeenten. Bedrijven die qua 

aard, schaal en functie niet meer in de kleine kernen passen 
moeten in principe naar de stadsregio verplaatst worden. Als dit 
niet lukt, moeten regionale bedrijventerreinen een oplossing 
bieden. Ook in Zuidoost is men van mening dat men bij de 
verdeling van wonen en werken gebiedsgedifferentieerd te werk 
moet gaan . 

6.3 Conclus;e 

Het doel van de analyse van de rayonvisies is te bekijken of deze 
bouwstenen kunnen bieden voor het instrumentarium voor de 
verdeling van wonen en werken. Uit de drie rayonvisies komen een 
aantal conclusies naar voren . Dit zijn ruimtelijk-kwalitatieve 
uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
verdeling van wonen en werken. De rayons zijn alledrie van mening 
dat bij de verdeling van wonen en werken gebiedsgedifferentieerd 
te werk moet worden gegaan. Elk deelgebied heeft zijn eigen 
kwaliteiten en mogelijkheden en die moeten ook benut worden. De 
dragers van ruimtelijke kwaliteit moeten de basis vormen voor 
verdere verstedelijking. De hoofddragers (op regionaal 
schaalniveau) mogen niet aangetast worden en er moet zoveel 
mogelijk geprobeerd worden deze te versterken . De 
verstedelijking moet de resultante zijn van wat de ruimtelijke 
kwaliteit nog toestaat. De rayons zijn verder van mening dat het 
groeiklassesysteem afgeschaft mag worden en mag worden 
vervangen door een tweedeling in landelijk en stedelijk gebied. 
Een ruimtelijk sturingsmiddel om de verstedelijking te sturen is 
een structuurvisiePlus, maar dan wel op regionaal niveau. De 
rayons vinden dat bedrijven die qua aard, schaal en functie te 
groot zijn voor de kernen zoveel mogelijk in de stadsregio's 
opgevangen moeten worden. Over regionale bedrijventerreinen / 
werkgelegenheidskernen zijn de meningen verdeeld. 

De hoofdconclusie luidt dat de rayonvisie een uitstekend 
instrument is om het ruimtelijk kwaliteitsdenken op regionaal 
niveau te bevorderen, omdat de rayons in hun visie de regionale 
kwaliteiten benoemen en deze willen handhaven en versterken . Op 
basis van deze regionale kwaliteiten kunnen locaties voor wonen 
en werken worden gekozen. Dit in tegenstelling tot de 
structuurvisiesPlus waar voornamelijk de lokale kwaliteiten het 
toetsingskader zijn voor de locatiekeuzes. Omdat de ruimtelijke 
kwaliteit op regionaal schaalniveau zo belangrijk is, is het aan te 
bevelen om in de toekomst duurzame ruimtelijke structuurbeelden 
op regionale schaal of regionale structuurvisiesPlus te gaan 
ontwikkelen op basis waarvan toekomstige programma·s kunnen 
worden verdeeld. De rayonvisies bevatten diverse opvattingen over 
verschillende gebieden. Zij zouden hierbij dan ook als bouwsteen 
kunnen dienen . 
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7. 1 ln/ejdjng 

In dit hoofdstuk wordt een voorstel gegeven voor het 
instrumenteren van de verdeling van wonen en werken. Hierbij is 
geprobeerd dit op een zodanige wijze te doen, dat ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen een doorslaggevende rol vervullen. Het 
voorstel voor de instrumentering van de verdeling van de behoefte 
aan ruimte voor wonen en werken bestaat uit een drietal 
onderdelen ; een stappenplan voor de besluitvorming op 
hoofdlijnen (locatiekeuze), een systematiek voor een regio
indeling en een schets van het benodigde aanvullende 
instrumentarium. In paragraaf 2 wordt aan de hand van een 
stappenplan aangegeven hoe te werk moet worden gegaan bij het 
zoeken naar locaties voor wonen en werken. In paragraaf 3 wordt 
een systematiek gegeven voor een regio -indeling. Tevens wordt 
hier aangegeven waarom voor een regio-indeling wordt gekozen 
om het stappenplan uitvoerbaar te maken. Paragraaf 4 geeft een 
aantal aanvullende instrumenten die noodzakelijk zijn om het 
instrumentarium te laten slagen. In paragraaf 5 worden de rollen 
van provincie en gemeenten beschreven. Tenslotte wordt in 
paragraaf 6 teruggekoppeld naar de probleemstelling van dit 
project en wordt aangegeven of met dit instrumentarium de 
doelstelling kan worden bereikt. 

7.2 Het stappenplan 

ST APPENSCHEMA 

analyse ruimtebehoefte en ruimteaanbod 

1. herstructureren en inbreiden/bestaande 
uitbreidingslocaties (eigen kern) 

2. herstructureren en inbreiden/bestaande 
uitbreidingslocaties (kern in de regio) 

3. nieuwe locaties 
zoeken voor 
grootschalige 
bedrijvigheid 

Figuur 28: het stoppenschemo 

3. nieuwe locaties 
zoeken voor wonen en 

kleinschalige 
bedrijvigheid 

Het besluitvormingsproces dat plaats moet vinden wanneer er 
locaties voor wonen en werken moeten worden gezocht kan op 
hoofdlijnen worden omschreven in de vorm van een stappenplan. 
Met dit stappenplan wordt aangesloten op de aanpak zoals die is 
omschreven in de nota 'Ruimte sparen in Brabantse kernen·. 
Herstructurering en inbreiding hebben dus prioriteit. Nieuw is dat 
hier een regionale dimensie aan toegevoegd wordt en dat voor het 
omschrijven van ruimtelijke kwaliteiten wordt aangesloten bij de 
methodiek van de structuurvisiePlus, maar dan op regionaal 

niveau. Het principe dat aan het stappenplan ten grondslag ligt is 
het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Dit kan een 
ontkoppeling van economische groei en groei van het ruimtebeslag 
van stedelijke functies betekenen . Er moet een sterker accent 
gelegd worden op het meervoudig gebruik van de ruimte en op het 
intensiveren van het ruimtegebruik. 

Analyse ruimtebehoefte en ruimteaanbod 
Allereerst moet er voor wonen en werken op gemeentelijk niveau 
een vraag- en aanbodana lyse gedaan worden. Daarbij moet worden 
nagegaan hoeveel aanspraak de functies wonen en werken op 
toekomstige ruimte in de kern maken . Ook dient er in beeld te 
worden gebracht hoeveel aanbod aan ruimte er i.iberhaupt 
aanwezig is. Er moet overigens zowel gekeken worden naar de 
kwantitatieve behoefte als naar de kwalitatieve behoefte . 

Herstructureren en inbreiden I bestaande uitbreidingslocaties 
benutten in de eigen kern en de andere kernen in de regio 
De landelijke gemeenten dienen in eerste instantie hun behoefte 
binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren , dit om verdere 
verstening van het buitengebied tegen te gaan . Van groot belang 
hierbij is de vraag welke mogelijkheden er zijn om bestaande 
(bebouwde) ruimte opnieuw te gebruiken . Herstructurering en 
inbreiding heeft dus duidelijk de prioriteit. Het moet uiteraard 
gaan om kwalitatief goede herstructurerings- en 
inbreidingsoplossingen . Er moet sprake zijn van duurzaam 
ruimtegebruik. In principe mag er niet meer uitgebreid warden 
voordat deze herstructurerings- en inbreidingsmogelijkheden zijn 
benut. lndien goed beargumenteerd en gemotiveerd kunnen 
inbreidings- en herstructureringslocaties gereserveerd worden voor 
toekomstige ontwikkelingen . Ook functiemenging , het mengen van 
wonen met werken , moet worden bevorderd . Een gemeentelijk 
herstructureringsplan , waarbij deze aspecten zijn opgenomen , kan 
duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden van de benutting 
van het bestaand stedelijk gebied . 
Wanneer er goed beargumenteerd (in een herstructureringsplan) 
geen mogelijkheden (meer) zijn voor herstructurering en 
inbreiding, dan moet men proberen de lokale behoefte te 
accommoderen op bestaande of vigerende uitbreidingslocaties. Als 
ook dit niet mogelijk is is er nog een volgende stap: voordat er 
nieuw stedelijk ruimtebeslag in de regio plaatsvindt, wordt 
bekeken of er binnen andere kernen of gemeenten in de regio nog 
mogelijkheden zijn voor inbreiden en herstructureren en of er 
mogelijkheden zijn binnen vigerende uitbreidingslocaties van 
andere gemeenten . 

Op een hoger schaalniveau locaties zoeken voor wonen en 
k/einscha/ige bedrijvigheid ( < 2. 500 m2

) 

Wanneer het gaat om wonen en kleinscha lige bedrijvigheid die qua 
aard, schaal en functie bij de kern past, is het zeer waarschijnlijk 
dater op basis van lokale ruimtelijk -kwalitatieve overwegingen bij 
de kernen nog mogelijkheden zijn voor nieuw stedelijk 
ruimtebeslag, zowel voor wonen als voor werken . Extra ruimte kan 
worden gevonden door functiemenging te bevorderen . In de 
kleinere kernen moet de kleinschalige bedri jvigheid zoveel 
mogelijk in de woonomgeving worden ingepast. Dus nieuwe 
bedrijvigheid die geen plaats meer kan vinden in bestaand 
stedelijk gebied zou op een kwalitatieve manier ingepast kunnen 
worden in nieuwe uitbreidingen of aan de randen van de kern. Op 
basis van een ruimtelijke analyse kunnen de kenmerkende 



stedebouwkundige structuur van de kern en de kwaliteiten daarvan 
worden gei"nventariseerd. In principe is deze analyse een onderdeel 
van een structuurvisiePlus. 
lndien de gemeente echter tot de conclusie komt dat er binnen de 
kern en de regio geen herstructurerings- of 
inbreidingsmogelijkheden meer benut kunnen worden en er ook 
geen bestaande uitbreidingslocaties meer voor handen zijn , dan is 
het niet meer automatisch zo dat nieuw stedelijk ruimtebeslag bij 
de kern aan de orde is. Eerst moet er een schaalniveau hoger 
gekeken worden: op een regionaal schaalniveau. De gemeente die 
behoefte heeft aan nieuw stedelijk ruimtebeslag probeert samen 
met de andere gemeenten in de regio een op hetschaalniveau van 
de regio geschikte oplossing voor het benodigde stedelijke 
ruimtebeslag te vinden. Dit moet gebeuren op basis van ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen, gebaseerd op de methodiek van de 
structuurvisiePlus-benadering. Bestaande regionale kwaliteiten 
moeten hierbij behouden blijven en worden versterkt. Wanneer er 
geen regionale structuurvisiePlus voor handen is, dan moet er toch 
op een regionaal schaalniveau naar oplossingen worden gezocht. 
Zoals al in het vorige hoofdstuk is aangegeven is het aan te 
bevelen een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld op regionale 
schaal te maken. Regionale ruimtelijk-kwalitatieve uitgangspunten 
en de rayonvisies kunnen hierbij als bouwsteen dienen. 

Locaties zoeken voor grootscha/ige bedrijvigheid (> 2.500 m2
) 

Bedrijven die qua aard, schaal en functie niet meer bij de kernen 
passen, moeten in principe rechtstreeks naar regionale 
bedrijventerreinen worden verplaatst. Deze regionale 
bedrijventerreinen kunnen zowel binnen de stedeli j ke regio's 
liggen als daarbuiten . De voorkeur ligt echter binnen de stedelijke 
regio's, omdat het stedelijk ruimtebeslag hier al groat is. Het 
uitplaatsen van bedrijvigheid biedt ook meer mogelijkheden voor 
kleinschalige (her)ontwikkeli ng in de landelijke kernen. Soms blijkt 
het vestigen in de stedelijke regio echter niet mogelijk, omdat het 
bedrijf sterk aan de regio is gebonden, de afstand tot de stedelijke 
regio te groat is, of omdat er voor de bedrijven in de stedelijke 
regio geen ruimte beschikbaar is. In die gevallen zullen dergelijke 
grootschalige bedrijven op een regionaal bedrijventerrein 
gevestigd moeten warden. Om die redenen ontstaan nu al 
spontaan ideeen voor regionale bedrijventerreinen in de meer 
perifeer gelegen landelijke gebieden van Brabant (Land van Cuijk, 
Land van Heusden en Altena, De Kempen). In figuur 29 zijn de 
stedelijke regio's in donkergrijs aangegeven met daaromheen een 
buffer van 10 km. De afstand die een bedrijf maximaal wil 
verplaatsen is gemiddeld 10 km. Duidelijk zichtbaar zijn de 
hiervoor genoemde landelijke gebieden waar behoefte is aan een 
regionaal bedrijventerrein (de geel gekleurde gebieden) . 
Het is dus niet zo dat alle grootschalige bedrijven naar de 
stedelijke regio's verplaatst moeten worden. De provincie moet 
een actieve rol vervullen in het ter beschikking stellen van ruimte 
voor bedrijven (>2.500 m2

) uit het landelijk gebied op regionale 
bedrijventerreinen. Het gaat dan om bedrijven die om diverse 
redenen niet in de stadsregio geaccommodeerd kunnen warden. 

Het stappenplan voor wonen en kleinscha/ige bedrijvigheid 
toegelicht 
Wanneer er binnen een bepaalde kern een vraag is naar wonen of 
kleinschalige bedrijvigheid moet een gemeente in eerste instantie 
terecht op inbreidings- en herstructureringslocaties in de kern zelf. 
Wanneer daar geen plek is moet ruimte worden gezocht binnen 

bestaande uitbreidingslocaties. Als alle inbreidings-, 
herstructurerings- en bestaande uitbreidingslocaties in de kern 
echter al zijn benut , moet gekeken warden of er binnen de 
gemeente of een andere kern in de regio nog plek is op dit soort 
locaties. Als ook dit niet het geval is, is nieuw stedelijk 
ruimtebeslag aan de orde. Er moet dan op een regionaal 
schaalniveau gekeken warden naar de meest geschikte oplossing 
voor het nieuwe stedelijke ruimtebeslag. Het resultaat kan zijn dat 
dit nieuwe ruimtebeslag geaccommodeerd wordt op een nieuwe 
locatie bij de huidige kern , maar het kan oak zo zijn dat het uit 
kwalitatief oogpunt beter is de nieuwe uitbreiding bij een andere 
kern in de regio te accommoderen. 

Het stappenplan voor grootschalige bedrijvigheid toegelicht 
Dael van de verdelingssystematiek in het landelijk gebied is de 
grootschalige bedrijvigheid te concentreren in stedelijke regio's en 
op regionale bedrijventerreinen, zonder dat deze concentratie de 
economische ontwikkeling in het landelijk gebied op slot zet. De 
provincie werkt in het huidige beleid met een omvangsmaat om de 
aard , schaal en functie van bedrijvigheid te duiden. De maximale 
omvangsmaat van bedrijven in het landelijk gebied ligt tussen de 
2.500 m2 en de 5.000 m2 per kavel, afhankelijk van de groeiklasse 
van de kern. In het nieuwe stappenplan wordt aangesloten bij de 
minimale omvangsmaat: 2.500 m2

• Bedrijven onder deze maat 
kunnen in het landelijk gebied gehuisvest worden. De wijze waarop 
huisvesting plaatsvindt is vergelijkbaar met woningen. Bedrijven 
boven deze maat kunnen word en gehuisvest op 
herstructurerin~slocaties of vrijkomende kavels (alleen bedrijven 
tussen 2.500 m en 5.000 m2

) of op regionale bedrijventerreinen . 
Er zijn dus mogelijkheden voor bedrijven tot 5.000 m2 om in de 
eigen kern te blijven . Dit is een extra stimulans voor gemeenten 
om van inbreidings- en herstructureringslocaties gebruik te maken. 
Ook kan een bedrijf tot 5.000 m2 terecht op een inbreidings- of 
herstructureringslocatie in de regio . Als hier geen oplossing wordt 
gevonden moet men naar een regionaal terrein ; een nieuwe 
uitbreiding bij de kern is niet mogelijk. Bedrijven boven de 5.000 
m2 moeten direct naar een regionaal bedrijventerrein. Ook hier 
worden de stappen gevolgd (inbreiden/herstructureren , bestaande 
uitbreidingslocaties, nieuwe uitbreiding). Op basis van ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen moet bekeken warden waar het 
regionaal bedrijventerrein het beste kan liggen. Dit kan zijn in de 
stadsregio of in het landelijk gebied. 

De voorgestelde omvangsmaat van bedrijven die in het landelijk 
gebied zonder voorwaarden kunnen warden gehuisvest is dus 2.500 
m2

• Dit betekent dat aan zo'n 55% van de bedrijven waar vanuit 
het landelijk gebied vraag naar is zonder meer ruimte wordt 
geboden in het landelijk gebied, omdat zij onder deze 
omvangsmaat zitten. 

Voor bedrijven die meer ruimte vragen dan de gestelde 2.500 m2 

zijn er dus samengevat de volgende mogelijkheden : 
(1) ze krijgen een plek op een inbreidings- of 

herstructureringslocatie (2 .500 m2 tot 5.000 m2
) in de eigen 

kern of in de regio 
(2) ze vinden een plek binnen de bestaande voorraad ; 2e hands

markt (2 .500 m2 tot 5.000 m2
) in de eigen kern of in de regio 

of 
(3) ze verhuizen naar een regionaal bedrijventerrein dat al dan 

niet in een stedelijke regio is gelegen 
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Figuur 30: het stappenplan voor wonen en werken 
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7.3 Regioafbakening 

Bij het maken van een regio-indeling kunnen zowel ruimtelijk
kwalitatieve en -functionele als bestuurlijke overwegingen een rol 
spelen. Voorbeelden van ruimtelijk-kwalitatieve of ruimtelijk
functionele indelingen zijn onder meer de stroomgebieden, de 
'karakteristieken' -kaart uit Brabant Contrastrijk en de 
reconstructiegebieden. Voorbeelden van bestaande bestuurlijk
politieke indelingen zijn onder meer de rayons, gebieden op basis 
van gemeentegrenzen en de structuurvisiePlus
samenwerkingsgebieden. In bijlage 5 worden enkele voorbeelden 
van bestaande.-regio-indelingen gegeven. 

Om het stappenschema uit de vorige paragraaf goed te laten 
functioneren is de meest geschikte methode het maken van een 
regio-indeling. Uiteraard zijn er ook andere methoden. Zo zou je 
voor alle kernen in heel Brabant kunnen uitzoeken waar een grote 
behoefte is aan nieuw stedelijk ruimtebeslag en waar nog ruimte 
genoeg is. Nieuwe ontwikkelingen op plekken waar d_at m_ogelijk is 
kunnen dan extra gestimuleerd worden en ontw1kkelmgen op 
plekken waar dat niet kan kunnen tegengegaan worden. Hierbij 
moet gekeken worden naar plekken die uit ruimtelijk-kwalitatief 
oogpunt het beste zijn. Ook hier kunnen structuurvisiesPlus en 
rayonvisies als bouwstenen dienen. Ten aanzien van bedrijven zou 
de provincie dan enkele regionale bedrijventerreinen kunnen 
stimuleren. Deze methode is echter vrij lastig, omdat de 
inventarisatie over het hele grondgebied van Brabant plaats moet 
vinden. Bovendien moet het overzicht voortdurend actueel worden 
gehouden en voor een dusdanig groot gebied is dat vrij m~eilijk. 
Eenvoudiger wordt het wanneer Brabant wordt verdeeld m een 
aantal regio's. Het is eenvoudiger om voor een bepaalde regio te 
bepalen waar ruimte nodig is en waar nog ruimte aanwezig is dan 
voor heel Brabant. Bovendien bied je op deze wijze gemeenten de 
mogelijkheid om met elkaar tot oplossingen te komen voor het 
nieuwe stedelijke ruimtebeslag. Wanneer je de andere methode 
zou toepassen zou de provincie de regie moeten nemen, om~at het 
over een te groot gebied gaat. Een andere reden 1s het 
afstandscriterium; de verplaatsing van bedrijven of woningen 
binnen een regio is kleiner dan de verplaatsing indien we naar heel 
Brabant kijken. Uiteraard kan je door een goede verdeling o~~r de 
gehele provincie ook in staat zijn afstanden zoveel mogel1Jk te 
beperken, maar dit is gemakkelijker te bereiken binnen een regio. 
Het stappenplan is dus het best uitvoerbaar wanneer we het 
toepassen op regio's. 

Alhoewel de vraag is om de ruimtelijk-kwalitatieve aspecten bij de 
verdeling van wonen en werken in het landelijk gebied _te 
versterken is vanuit pragmatische redenen gekozen voor een reg10-
indeling op basis van bestuurlijke grenzen. Dit is enigszi_~s 
tegenstrijdig; er moet een probleem opgelost worden, namel1Jk 
het probleem van de verdere verstening van het buitengebied 
waardoor de regionale ruimtelijke kwaliteiten aangetast worden, 
dus op basis van dit probleem zou in principe dan ook een regio
indeling gemaakt moeten worden; een ruimtelijk-kwalitatieve 
indeling. Regio's maken op basis van ruimtelijke kwaliteit is echter 
vrijwel onmogelijk, omdat we daar geen instrumentarium voor 
hebben. Regionale kwaliteiten zijn nooit beoordeeld. Dat zou wel 
kunnen, maar dat gaat veel te lang duren. Het is dus niet werkbaar 
om een regio-indeling op basis van ruimtelijke kwaliteit te maken. 
In de praktijk zal het ook tegenvallen om gebieden samen te laten 

werken die niet op basis van bestuurlijke grenzen met elkaar 
samenvallen. Dit zie je nu al bij de 'regionale' structuurvisiesPlus 
die zijn ontstaan. De grenzen van het grondgebied waarop een 
structuurvisiePlus betrekking heeft zijn altijd gemeentegrenzen. 
Het is lastig om een gemeente te verdelen over verschillende 
regio's, omdat ze dan in meerdere samenwerkingsverbanden valt. 
Van belang bij de regio-indeling is dat gemeenten onderling 
samenwerken, vandaar dat is gekeken naar de functionele relaties 
tussen gemeenten. Bij de regio-indeling is gepoogd zoveel mogelijk 
aan te sluiten op bestaande ruimtelijk-functionele relaties en 
initiatieven die reeds ·van onder op' aan het ontstaan zijn, zoals 
het Land van Heusden en Altena, de Kempische gemeenten en het 
Land van Cuijk. Om twee redenen is niet gekozen voor het laten 
samenvallen van de regio's voor wonen en werken met de 
reconstructiegebieden. In de eerste plaats vallen de 
reconstructiegebieden niet samen met de woningmarkt- en 
werkgelegenheidsgebieden. In de tweede plaats is de reconstructie 
een tijdelijke opgave, terwijl de regio-indeling voor wonen en 
werken in het landelijk gebied een lange-termijn karakter zal 
hebben. 
De functionele orientatie van gemeenten c.q. kernen op de 
stedelijke regio's en/of buurgemeenten speelt een belangrijke rol 
in de gekozen systematiek van afbakening. In de afgebakende 
regio's moet het stappenplan uitvoerbaar worden. Het stappenplan 
maakt duidelijk dat voor de invulling van de ruimtebehoefte van 
landelijke kernen/gemeenten zowel landelijke kernen/gemeenten 
als stedelijke kernen/gemeenten in beeld zijn. Met name bij 
doorverwijzing van bedrijven groter dan 2.500 m2 is het 
uitgangspunt het vestigen van deze bedrijvigheid in de nabij 
gelegen stad of stedelijke regio, waarop de betreffende gemeente 
primair is georienteerd. Wanneer op redelijke afstand van een 
landelijke kern/gemeente geen stad of stedelijke regio gelegen is, 
kan de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein aan de 
orde zijn. Uiteraard kan het oak zo zijn dat een regionaal 
bedrijventerrein in de stad of stedelijke regio geen kwalitatief 
hoogwaardige plek kan vinden en om die reden alsnog in het 
landelijk gebied komt te liggen. Vanwege de uitvoerbaarheid is er 
voor gekozen uit te gaan van bestuurlijke grenzen, gemeenten dus. 
Een regioafbakening voor het zoeken naar ruimte voor wonen en 
werken zal, waar mogelijk, dus bestaan uit een samenstel van 
landelijke en een of meer stedelijke gemeenten. Het is oak 
mogelijk dat een regio uitsluitend bestaat uit landelijke 
gemeenten. Binnen zo'n regio zullen de betrokken gemeenten 
gezamenlijk moeten komen tot uitwerking. 

Zoals al eerder is aangegeven speelt de functionele orientatie van 
gemeenten c.q. kernen op de stedelijke regio's en/of 
buurgemeenten een belangrijke rol in de afbakening van de regio's. 
Dit is van belang, omdat we de landelijke gemeenten niet los 
kunnen en willen zien van de stedelijke regio's. Elke landelijke 
gemeente is direct of indirect georienteerd op een of meer 
gemeenten in een stedelijke regio, al dan niet in Brabant. Het is 
dan ook logisch om regio's te maken waarin landelijke gemeenten 
en stedelijke gemeenten met elkaar gecombineerd worden. 
Bij de regio-indeling op basis van functionele orientatie gaan we 
uit van het principe dat een kern in beginsel altijd is georienteerd 
op de hoofdkern binnen de desbetreffende gemeente. Dit is 
misschien niet in alle gevallen zo, maar over het algemeen wel. 
Dat kan een directe orientatie zijn, of een indirecte orientatie via 
een andere, grotere kern in die gemeente. De hoofdkern is op zijn 
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beurt weer georienteerd op een andere grote kern , meestal een 
stad in een stedelijke regio . Als voorbeeld is de gemeente 
Woensdrecht gekozen . Deze gemeente bestaat uit vijf kernen. De 
hoofdkern is Woensdrecht. De vier overige kernen (Huijbergen , 
Hoogerheide , Ossendrecht en Putte) zijn allen in eerste instantie 
georienteerd op Woensdrecht. Woensdrecht is op zijn beurt weer 
georienteerd op Bergen op Zoom , dat in de stedelijke regio ligt. 
Ook de hoofdkern van de gemeente Steenbergen is georienteerd op 
Bergen op Zoom. Er bestaat tevens een functionele relatie tussen 
Bergen op Zoom en Roosendaal. Deze steden zijn op elkaar 
georienteerd . De hoofdkernen van de gemeenten Rucphen en 
Halderberge zijn georienteerd op Roosendaal. Volgens deze 
methodiek wordt hier een regio gevormd door zes gemeenten , te 
weten Bergen op Zoom , Roosendaal , Woensdrecht , Steenbergen , 
Rucphen en Halderberge. Deze regio bestaat dus uit drie landeli jke 
en drie stedelijke gemeenten . Deze methodiek is op heel Brabant 
toegepast. Uiteindelijk heeft dit geleid tot twaalf verschillende 
regio's. In bijlage 6 is de methodiek voor de overige gemeenten 
weergegeven. 
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Figuur 31 : functionele orientatie van de kernen in West-Brabant 

Er is hier sprake van een bepaalde systematiek die tot een regio
indeling heeft geleid. Uiteraard ontstaan hierdoor bepaalde 
twijfelgevallen waar discussie over mogelijk is . Het betreft hier 
echter ook geen definitieve indeling, maar een voorstel dat door 
de provincie Noord-Brabant nog nader uitgewerkt zou kunnen 
worden. De regio-indeling kan soms wat vreemd uitpakken wat als 
gevolg kan hebben dat oplossingen binnen regio 's suboptimaal zijn. 
Bij nadere uitwerking zal daar meer aandacht aan besteed moeten 

worden . Dit speelt bijvoorbeeld in de gemeente Bernheze. De kern 
Heesch is georienteerd op Oss en de overige kernen zijn 
georienteerd op Veghel. Omdat Heesch de hoofdkern van deze 
gemeente is, is toch gekozen voor de regio Oss . Dit is dus 
discutabel. Ook de gemeente Cranendonck is een geval apart . Deze 
gemeente is eigenlijk nauwelijks op Eindhoven georienteerd , maar 
om het als afzonderlijke regio te beschouwen gaat te ver, omdat 
het dan een regio van slechts een gemeente zou zijn. Vandaar de 
keuze om deze gemeente toch in de regio Eindhoven te plaatsen . 
Het is waarschijnlijk dat er nog wel meer van dit soort geval len 
zijn . 

7.4 Aanvullend instrumentadum 

Uiteraard zijn er aanvullende instrumenten nodig om het 
stappenplan in elke regio te kunnen laten slagen . Om te komen tot 
ruimtelijke plannen voor de ontwikkeling van locaties voor wonen 
en werken zijn de volgende regionale kaders nodig: 
• Ruimtelijke kaders: 

een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld op regionale 
schaal of een regionale structuurvisiePlus voor elke regio. 
Op basis hiervan kan gekozen worden op welke locaties het 
wonen en de bedrijvigheid het best terecht kan komen. 
een actueel overzicht van mogelijke inbreidings- of 
herstructureringslocaties (herstructureri ngsplan) . 

• Programmatische kaders: 
naast de lokale kwantitatieve planningsgetallen voor 
wonen en werken , die periodiek dienen te worden 
geactualiseerd, is er behoefte aan kwalitatieve regionale 
woonvisies en een overzicht van de kwalitatieve 
ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen per regio . Het 
gaat er hierbij dus niet alleen om hoeveel woningen en 
bedrijvigheid er nodig is, maar ook wat voor soort en voor 
wie . 

Het stappenplan is het instrument om de gewenste verdeling van 
de woningbouw en ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen over de 
kernen binnen een regio vast te stellen . Om tot daadwerkelij k 
functioneren van dergelijke regio's te komen moeten daarnaast nog 
de volgende aanvul lende instrumenten ontwikkeld worden: 
• Verevening: voor gemeenten kan de ontwikkeling van 

woongebieden en bedrijventerreinen een belangrijke bron van 
inkomsten zijn. Als een landelijke gemeente door toepassing 
van het stappenplan ontwikkelingsmogelijkheden verloren ziet 
gaan, dan is het redelijk dat de daardoor gederfde inkomsten 
worden gecompenseerd door (stedelijke) gemeenten die juist 
extra mogelijkheden krijgen . Deze onderlinge compensatie 
binnen de regio's zou de vorm kunnen aannemen van 
geldbedragen, maar ook vormen van dienstverlening zijn 
denkbaar; de stad zorgt voor (de leefbaarheid in) zijn 
omgeving door bijvoorbeeld het opzetten en onderhouden van 
een bibliotheekvoorziening, vuilnisophaaldiensten etc . 

• Gezamenlijke uitgifte : als het gaat over de verdeling van de te 
ontwikkelen bedrijventerreinen over de gemeenten binnen een 
regio komt daar nog de problematiek van de uitgifte bij: vaak 
wordt de voorkeur gegeven aan uitgifte voor bedrijven uit de 
eigen gemeente. Bedrijven uit landelijke gemeenten die te 
groot dreigen te worden hebben dan onvoldoende 
mogelijkheden om uit te wijken . Dit betekent dat bij 



- Regio Bergen op Zoom/Roosendaal D Regio Oss 

D Regio Breda D Regio UdenNeghel 

D Regio Land van Heusden en Altena 

- Regio Waalwijk 

~ Regio Tilburg 

D Regio ·s-Hertogenbosch 

D Regio Land van Cuijk 

D Regio Helmond 

D Regio Eindhoven 

- Regio De Kempen 

Figuur 32: Voorstel voor een regio-indeling van Noord-Brabant 

bedrijventerreinen - naast de onderlinge compensatie van 
gederfde ontwikkelingsopbrengsten de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitgifte moet worden 
vormgegeven. 

• Monitoring: op gezette tijden zullen de kaders moeten worden 
geactualiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in de 
beschikbaarheid van inbreidings- en herstructureringslocaties 
in een kern. lmmers door spontane of gestuurde uitplaatsing 
van activiteiten kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ook 
met betrekking tot tussentijdse wijzigingen in de woning- en 
bedrijventerreinenbehoefte is monitoring en actualisering van 
belang. 

Het ligt voor de hand dat de betreffende gemeenten de vier 
benodigde instrumenteren (stappenplan, verevening, uitgifte en 
monitoring) per regio ontwikkelen. Zij moeten daartoe onderling 
organisatorische afspraken maken. De vorm waarin deze afspraken 
worden gegoten kan varieren van een convenant, via een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, tot een regionale 

·. 
' 

ontwikkelingsmaatschappij al dan niet op basis van een PPS
constructie . Bij de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen 
zou de provincie samen met de gemeente een actieve en 
risicodragende rol kunnen vervullen. 

Voor een drietal regio's dient bijzonder instrumentarium te worden 
ontwikkeld gelet op het feit dat deze voor woningbouw- en 
bedrijventerreinenprogramma's mede afhankelijk zijn van of 
bei'nvloed worden door gemeenten buiten onze provincie. Het gaat 
dan om dan volgende regio's: 
• Land van Heusden en Altena: het betreft hier landelijke 

gemeenten die voor wat betreft de stedelijke functies vooral 
zijn georienteerd op Gorinchem en Dordrecht. 

• Regio ·s Hertogenbosch: de stad ·s Hertogenbosch vervult een 
belangrijke functie voor de gemeenten Maasdriel en 
Zaltbommel. 

• Land van Cuijk: de landelijke gemeenten in deze regio zijn 
voor een belangrijk deel georienteerd op de stedelijke functies 
van Nijmegen. 
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7. 5 De rot van de provinde in het nieuwe 
verstedelijkingsbeleid 

De instrumentering van de verdeling van wonen en werken is sterk 
afhankelijk van de visie op sturing door de provincie. Wat is nu de 
taak van de provincie en wat zijn de taken van de gemeenten? Het 
voorstel is als volgt: zolang woningen en bedrijvigheid gehuisvest 
warden binnen het bestaand stedelijk gebied is de gemeente 
verantwoordelijk. Voor wonen blijft hierbij overigens als 
kanttekening gelden dat de provinciale richtgetallen voor 
woningbouw niet mogen worden overschreden. Op het moment dat 
een gemeente overweegt om over te gaan tot nieuw stedelijk 
ruimtebeslag, dan wordt de ruimtenood niet langer meer gezien 
als een lokaal probleem. Het ·aansnijden' van nieuwe ruimte is een 
regionaal probleem en dient op dat schaalniveau te worden 
opgelost. Als er sprake is van een regionaal probleem dan dienen 
de gemeenten dit in eerste instantie met elkaar op te lossen. De 
provincie zal hierbij een actieve rol vervullen in de betrokken 
regio. De gemeenten mogen eerst zelf oplossingen aandragen; 
intergemeentelijke samenwerking wordt door de provincie 
gestimuleerd . De planteams van de provincie kunnen de 
gemeenten hierbij helpen , dus de provincie vervult een 
meedenkende rol. Lukt dit niet dan neemt de provincie het 
voortouw in de besluitvorming. De provincie neemt dan in de regio 
het initiatief over van de gemeenten, waarbij de gemeenten 
uiteraard wel mogen meedenken. Het belang is immers groot, 
omdat het gaat om het behoud en de ontwikkeling van regionale 
ruimtelijke kwaliteiten . 
Samengevat is de provincie partner en regisseur in de regionale 
afstemming van de verdeling van wonen en werken over de 
gemeenten in het landelijk gebied. Als de gemeenten onderling 
niet tot overeenstemming komen dan is provincie initiatiefnemer 
en trekker bij het vinden van een regionale oplossing. Maar de 
gemeenten krijgen eerst zelf de kans om tot oplossingen te komen. 
Het partnerschap van de provincie is wel erg belangrijk , omdat de 
provincie de gemeenten kan sturen. Het is namelijk gebleken dat 
de structuurvisiesPlus van veel gemeenten vaak te optimistisch zijn 
(hoofdstuk 5 ). 

7.6 Terugkoppeling 

In paragraaf 1.3 is de probleemstelling van dit project behandeld . 
Het probleem waarop dit project is gebaseerd is de verdere 
verstening van het buitengebied . Verdere aantasting van het 
buitengebied door nieuwe verstening dient zoveel mogelijk te 
warden voorkomen. Bovendien moeten er uit ruimtelijk-kwalitatief 
oogpunt goede oplossingen voor nieuw stedelijk ruimtebeslag 
worden gevonden. De vraag was welk verdelingsmechanisme voor 
wonen en werken in het landelijk gebied recht doet aan ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen. Het voorstel voor de instrumentering 
van de verdeling van de behoefte aan ruimte voor wonen en 
werken bestaat uit een drietal onderdelen; een stappenplan op 
basis waarvan de keuze van locaties plaatsvindt, een systematiek 
voor een regio-indeling en een schets van het benodigde 
aanvullende instrumentarium. In het stappenplan is extra aandacht 
besteed aan herstructureren en inbreiden. Hierdoor wordt de 
verdere aantasting van het buitengebied beperkt. Nieuw stedelijk 
ruimtebeslag wordt op een regionaal schaalniveau aangepakt. 
Hierdoor warden nieuwe locaties voor wonen en werken op 
plekken ontwikkeld waar zij op basis van regionale kwaliteiten het 

best tot hun recht komen . Op deze wijze warden regionale 
ruimtelijke kwaliteiten niet aangetast en ontstaat de mogelijkheid 
deze te versterken. Bovendien mag grootschalige bedrijvigheid 
uitsluitend in de stedelijke regio's of op een regionaal 
bedrijventerrein geaccommodeerd warden. Het stappenplan wordt 
uitvoerbaar gemaakt middels een regio-indeling. In elke regio moet 
het stappenschema worden gevolgd; dus eerst inbreiden en 
herstructureren en vervolgens oplossingen zoeken voor nieuw 
stedelijk ruimtebeslag. 

Om het stappenplan daadwerkelijk te laten slagen zijn nog enkele 
aanvullende instrumenten nodig. Natuurlijk moeten er ruimtelijke 
en programmatische kaders zijn, die voortdurend geactualiseerd 
moeten warden . Het belangrijkste hierbij is dat voor elke regio 
een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld op regionale schaal of een 
regionale structuurvisiePlus wordt ontwikkeld op basis waarvan 
locaties voor nieuw stedelijk ruimtebeslag gekozen kunnen 
warden. Andere instrumenten zijn verevening , gezamenlijke 
uitgifte en monitoring. Wanneer in elke regio het stappenplan 
wordt gevolgd en de aanvullende instrumenten worden ontwikkeld 
kan de verdeling van wonen en werken in de toekomst op een 
meer kwalitatieve wijze plaatsvinden. Hiermee lijkt de doelstelling 
van dit project bereikt, namelijk het ontwikkelen van een nieuw 
verdelingsmechanisme voor wonen en werken waarin ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen meer dan tot nu toe het geval is een rol 
spelen. In de uiteindelijke uitwerking van een regio zal blijken of 
dit ook daadwerkelijk zo is. 
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8. 1 lnleiding 

In dit hoofdstuk vindt de confrontatie plaats van de vraag naar en 
het aanbod aan wonen en werken . Deze confrontatie wordt voor 
alle regio's die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd in beeld 
gebracht. In paragraaf 2 vindt de confrontatie plaats voor wat 
betreft wonen. Met behulp van een cirkeldiagram wordt duidelijk 
gemaakt in welke regio de planningsopgave het grootst is. In 
paragraaf 3 wordt hetzelfde gedaan voor bedrijvigheid. Ook hier 
wordt aangegeven in welke regio de planningsopgave het grootst 
is. In paragraaf 4 wordt tenslotte een conclusie getrokken uit deze 
cijfers. 

8.2 Confrontatie van vraag naar en aanbod aan wonen 
per regio 

Als de provinciale vraag naar wonen en het aanbod aan ruimte voor 
wonen in vastgestelde en vigerende planningsgetallen wordt 
uitgesplitst naar de in het vorige hoofdstuk gedefinieerde regio
indeling, dan ontstaat het beeld van tabel 5. Voor een meer 
gedetailleerde uitwerking van deze cijfers wordt verwezen naar 
bijlage 4. In tabel 5 is bij het aanbod aan ruimte alleen rekening 
gehouden met vastgestelde en vigerende plannen. Er wordt 
namelijk van uit gegaan dat er ten aanzien van de ontwerpplannen 
en de plannen in vooroverleg nog ruimte is voor de provincie om 
beleidswijzigingen door te voeren . Uit de tabel blijkt dat de 
planningsopgave van de verschillende regio's nogal uiteenloopt, 
niet alleen omdat de regio's verschillen qua grootte , maar ook 
omdat de verhouding tussen vraag en aanbod uiteen loopt. 
Gemiddeld genomen is er in het landelijk gebied reeds voor zo'n 
23% van de vraag naar woningen tot 2015 ruimte vastgelegd in 
vigerende en vastgestelde bestemmingsplannen. Er zijn echter 
regio's die daar beduidend boven zitten , zoals de regio Bergen op 
Zoom/Roosendaal (36%), de regio Breda (33%), de regio Waalwijk 
(33%) en de regio Uden/Veghel (37%). Regio's met een aanzienlijke 
planningsopgave zijn het Land van Heusden en Altena (16%), de 
regio Tilburg (14%), de regio Helmond (14%) en de regio Eindhoven 
(16%). Als ook de ontwerpplannen (17%) en de plannen in 
vooroverleg (13%) zouden worden meegenomen in deze afweging, 
dan blijkt dater nu al in het landelijk gebied wordt voorzien voor 
54% van de geprognosticeerde vraag aan woningen tot 2015. De 
algemene verwachting is dat er in de landelijke gemeenten van de 
provincie nog veel mogelijkheden zijn voor inbreiding en 
herstructurering. Het is de verwachting dat op dergelijke locaties 
nog veel ruimte kan worden gevonden voor de vraag naar woningen 
die nu nog niet planologisch is vastgelegd. 

regio 

Bergen op 
Zoom/ 
Roosendaal 

Breda 

Land van 

vraag wonen aanbod 
2000-2015 wonen 

vastgesteld 
en vigerend 

1.545 555 

3.300 1.096 

2.565 401 

plannings- verhouding 
opgave aanbod/ 
(vraag- vraag 

aanbod) 

990 36% 

2.204 33% 

2.164 16% 

Heusden en 
Altena 

Waalwijk 755 247 508 33% 

Tilburg 1.895 268 1.627 14% 

·s-Hertogen- 2.380 588 1.792 25% 
bosch 

Eindhoven 3.180 611 2.569 19% 

De Kempen 2.310 546 1.764 24% 

Oss 2.310 499 1.811 22% 

Uden/Veghel 1.865 681 1.184 37% 

Helmond 5.575 802 4.773 14% 

Land van 4.175 1.081 3.094 26% 
Cuijk 

totaal 31.855 7.375 24.480 23% 

Tobe/ 5: vraag -aanbod confrontatie voor wonen in het /andelijk gebied (bronnen : 
Bestemmingsplannen-registratiesysteem provincie Noord-Brabant en Bevo/kings- en 
woningbehoefteprognose Noord-Brabant , Actua/isering 2000) 

In figuur 33 is de totale planningsopgave voor wonen 
onderverdeeld naar de verschillende regio 's. De totale 
planningsopgave is 1225 ha. In deze figuur is goed zichtbaar dat de 
grootste opgaven qua oppervlakte liggen in regio Eindhoven (128 
ha), regio Helmond (239 ha) en het Land van Cuijk (155 ha). Zoals 
blijkt uit tabel 5 zijn dit niet dezelfde regio's als die procentueel 
de grootste planningsopgave hebben (Land van Heusden en Altena , 
regio Tilburg , regio Helmond en regio Eindhoven) . 

8.3 confrontatie van vraag naar en aanbod aan werken 
per regio 

De behoefte aan bedrijventerrein in Noord-Brabant is groot. Tot 
2015 is 3. 753 ha geraamd. Het aanbod is per 1 januari 2000 ruim 
1.200 ha . Dit betekent dus een forse planningsopgave. In deze 
paragraaf wordt aangegeven wat dit betekent per regio . In het 
kader van een andere streekplanactie wordt momenteel bekeken 
hoe de vraag naar bedrijventerreinen kleiner kan worden als 
zorgvuldiger met de ruimte wordt omgesprongen. Het resultaat 
hiervan is niet meegenomen in de hier gepresenteerde cijfers. 
Wanneer het aanbod bekeken worden, blijft voor bedrijvigheid in 
de kernen van het landelijk gebied (<2.500 m2

) een geringe 
behoefte over; in totaal zo'n 134 ha tot 2015. Bij het huidige 
aanbod in het landelijk gebied van 184 ha is dus een gering 
overschot te voorzien. Per regio kan dit echter verschillen. Een 
meer gedetailleerd overzicht is in bijlage 4 zichtbaar. De opgave 
voor bedrijven groter dan 2.500 m2 in het landelijk gebied 
bedraagt bijna 800 ha tot 2015 . Bedrijven groter dan 2.500 m2 en 
kleiner dan 5.000 m2 zijn niet apart meegenomen in de berekening. 
Voor deze bedrijven geldt echter dat ze ook op vrijkomende kavels 
of binnen herstructureringslocaties een plek kunnen krijgen . Voor 
de kernen in het landelijk gebied betekent dit een extra stimulans 
om in te zetten op herstructurering en inbreiding. 



Planningsopgave wonen: ± 1250 ha 

49,50 

238,65 

88,20 

Figuur 33 : planningsopgave voor wonen in het lande/ijk gebied in ha. 

Planningsopgave totaal: ± 1990 ha 

120,40 

249,65 

Planningsopgave werken: ± 765 ha 

184,90 

Figuur 34: p/anningsopgave voor werken in het landelijk gebied in ha. 

El Bergen op Zoom/Roosendaal 

■ Breda 

■ Land van Heusden en Altena 

■ Waalwijk 

■ Tilburg 

■ s-Hertogenbosch 

C!l Eindhoven 

□ De Kempen 

□ Oss 

l!!I UdenNeghel 

■ Helmond 

■ Land van Cuijk 

Figuur 35: totale p/anningsopgave voor 
wonen en werken in het /ande/ijk gebied in 
ha. 
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Bedrijven die desondanks niet geplaatst kunnen worden dienen een 
plek te kri j gen op regionale bedri jventerreinen . Deze terreinen 
moeten gecreeerd worden in de regio. Dit zal voor negen van de 
twaalf gevallen in eerste instantie in de stedelijke regio's moeten 
gebeuren . Voor drie regio's die enkel uit landelijke gemeenten 
bestaan (Land van Heusden en Altena , De Kempen , Land van Cuijk) 
moet worden gezocht naar een terrein in het landelijk gebied . 
Eventueel kan voor deze regio's een oplossing buiten de provincie 
worden gevonden . 

vraagraming aanbod vraa~ plannlngs-
'Global 01-01-2000 <2.500 m opgave 

Competition' en 2000-2015 
in ha, >2.500 m2 

2000-2015 2000-2015 

landelijk 932,0 183,9 134,2 -49 ,7 
gebied 

regionaal 797,8 797,8 
terrein 

stedelijke 2.821 ,0 1.027,3 1.793,7 
regio 

totaal 3.753,0 1.211,2 932,0 2.541,8 

Tabet 6: vraag-aanbod confrontat ie voor werken in het /andelijk gebied (bran: 
cijfers TNO-lnro en ETIN-Adviseurs) 

In tabel 6 is de totale planningsopgave voor werken onderverdeeld 
naar de opgave voor bedrijven kleiner dan 2. 500 m2 en groter dan 
2.500 m2 in het landelijk gebied en die in het stedelijk gebied. In 
het landelijk gebied gaat het dus om kleinschalige bedrijvigheid (< 
2.500 m2

) en in het stedelijk gebied om grootschalige bedrijvigheid 
(> 2.500 m2

) . In figuur 34 is de totale planningsopgave voor werken 
onderverdeeld naar de verschillende regio 's. De totale 
planningsopgave voor het landelijk gebied , dus voor zowel 
bedrijven kleiner dan als groter dan 2.500 m2, is 764,9 ha . De 
regio 's met de grootste planningsopgave zijn Breda (185 ha), 
Eindhoven (121 ha ), Helmond (106 ha) en Land van Cuijk (96 ha). 

8.4 Conclusie 

De conclusie die uit de diverse berekeningen kan worden getrokken 
is dat de vraag naar wonen vanuit het landelijk gebied, misschien 
tegen de verwachting in, groter is dan de vraag naar werken. 
Wanneer we het aanbod aan ruimte voor wonen en werken van de 
vraag aftrekken blijkt de totale planningsopgave voor wonen en 
werken voor het landelijk gebied van Brabant tot 2015 bijna 2.000 
ha te zijn. In figuur 35 is deze totale planningsopgave 
onderverdeeld naar de verschillende regio 's. De grootste opgave 
ligt in de regio's Breda (295 ha), Eindhoven (250 ha), Helmond (344 
ha) en Land van Cuijk (250 ha) . 
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9. 1 Inf ejdjng 

Het doel van dit eerste deel van het afstudeerproject is het 
beantwoorden van de vraag welk verdelingsmechanisme voor 
wonen en werken in het landelijk gebied recht doet aan ruimtelijk· 
kwalitatieve overwegingen. Voordat wordt ingegaan op de 
hoofdvraag warden in paragraaf 2 eerst de belangrijkste conclusies 
op een rijtje gezet. In paragraaf 3 wordt een conclusie getrokken 
met betrekking tot het begrip ruimtelijke kwaliteit , omdat dat 
begrip in dit project centraal staat . In paragraaf 4 warden de 
geformuleerde subvragen uit de inleiding tangs gelopen en wordt 
bezien in hoeverre deze vragen beantwoord zijn. Hiermee kan ook 
de hoofdvraag beantwoord warden. In paragraaf 5 wordt 
vervolgens gereflecteerd op de in de inleiding genoemde 
problemen bij de vraagstelling. In paragraaf 6 warden een aantal 
aanbevelingen aan de provincie gedaan waarmee in de verdere 
uitwerking van het verstedelijkingsbeleid rekening dient te warden 
gehouden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het antwoord op de 
vraag hoe het tweede gedeelte van het afstudeerproject eruit 
moet komen te zien . 

9.2 De belangrjjkste conclusjes op een rjjtje ... 

Uit het eerste deel van dit afstudeerproject volgen een aantal 
conclusies waarvan de belangrijkste hier kort zullen warden 
weergegeven : 
• Het groeiklassesysteem heeft een te kwantitatief karakter. 
• Een definitie van ruimtelijke kwaliteit is moeilijk te geven. 

Wel is gebleken dat er op provinciaal/ regionaal schaalniveau 
een andere definitie geldt van ruimtelijke kwaliteit dan op 
lokaal niveau. 

• Het grate probleem van de verdere verstening van het 
landelijk gebied is dat allerlei regionale kwaliteiten warden 
aangetast. Het is dus van essentieel belang om meer aandacht 
aan deze ruimtelijke kwaliteit te besteden en zorgvuldiger met 
het landelijk gebied om te gaan. 

• De planningsopgave voor wonen bedraagt de komende 15 jaar 
ruim 1200 ha. Voor werken is dit bijna 750 ha. 

• De structuurvisiePlus is een uitstekend instrument om het 
ruimtelijk kwaliteitsdenken op lokaal niveau te bevorderen, 
maar niet op regionaal niveau. 

• De rayonvisie is een uitstekend instrument om het ruimtelijk 
kwaliteitsdenken op regionaal niveau te bevorderen, omdat de 
rayons in hun visie de regionale kwaliteiten benoemen en deze 
willen handhaven en versterken. 

• De verdeling van wonen en werken kan plaatsvinden aan de 
hand van een stappenplan. 

• Om het stappenplan goed te laten functioneren is de beste 
oplossing een regio-indeling te maken; een regionaal probleem 
vraagt immers een regionale regie. 

• Een regio-indeling is logisch vanuit bestuurlijke overwegingen . 
In de praktijk zal het tegenvallen gebieden met elkaar te laten 
samenwerken die niet op basis van bestuurlijke grenzen met 
elkaar samenvallen. 

• Doordat herstructurerings- en inbreidingsmogelijkheden een 
zwaar accent hebben gekregen in het stappenplan, vormen zij 
een zwaarwegend onderdeel van het verdelingsmechanisme 
voor wonen en werken in het landelijk gebied. 

• De functionele orientatie van kernen of gemeenten op de 
stedelijke regio's en/of buurgemeenten speelt een belangrijke 
rol in de gekozen systematiek van afbakening. 

• Elke gemeente is direct of indirect op een stad georienteerd. 
Van de twaalf regio's zijn er negen in sterke mate op de 
Brabantse stedelijke regio's georienteerd. Stedelijke en 
landelijke gemeenten kunnen dan ook niet los van elkaar 
warden gezien. 

• Uiteraard zijn er aanvullende instrumenten nodig om het 
stappenplan in elke regio te kunnen laten slagen. 

• Van belang is het om voor elke regio een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld op regionale schaal of een regionale 
structuurvisiePlus te ontwikkelen. 

• De vraag naar wonen vanuit het landelijk gebied is grater dan 
de vraag naar werken. 

• De grootste planningsopgave voor wonen en werken ligt in de 
regio's Breda, Eindhoven, Helmond en Land van Cuijk. 

9.3 RuimteHjke kwaliteit 

Het centrale begrip in dit project is het begrip ruimtelijke 
kwaliteit, en wel ruimtelijke kwaliteit op een regionaal 
schaalniveau. Op regionaal schaalniveau geldt een andere definitie 
van ruimtelijke kwaliteit dan op lokaal niveau. Regionale 
kwaliteiten zijn bijvoorbeeld landschappelijke, cultuurhistorische 
en natuurwaarden op het schaalniveau van enkele gemeenten. Uit 
onderzoek van het begrip ruimtelijke kwaliteit zijn een aantal 
criteria tevoorschijn gekomen die gelden voor ruimtelijke kwaliteit 
op regionaal schaalniveau: 
• de aanwezigheid van verschillende landschappen of gebieden 

met verschillende karakters 
• afwisseling in open- en geslotenheid 
• aanwezigheid van groene bufferzones tussen steden 
• goede bereikbaarheid van functies 
• bundeling van ruimte voor bedrijventerreinen 
• aanwezigheid van gebieden met hoge cultuurhistorische 

waarden en karakteristieke landschappen 
• aanwezigheid van gebieden en verbindingszones behorend tot 

de ecologische hoofdstructuur 
• zonering en ontmenging van functies 
• variatie door menging van functies waarbij dat wel mogelijk is 
• aanwezigheid van open ruimten, bufferzones en 

natuurgebieden 
• aanwezigheid van milieubeschermingsgebieden voor 

grondwater en bodem 
Bij de verdeling van wonen en werken moet men 
gebiedsgedifferentieerd te werk gaan. Elk deelgebied heeft zijn 
eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze moeten ook benut 
warden. De dragers van ruimtelijke kwaliteit moeten de basis 
vormen voor verdere verstedelijking . De hoofddragers (op 
regionaal niveau) mogen niet aangetast warden en er moet zoveel 
mogelijk geprobeerd warden deze te versterken. De 
verstedelijking moet de resultante zijn van wat de ruimtelijke 
kwaliteit nog toe staat. 
Naast de algemene criteria voor regionale ruimtelijke kwaliteit 
zijn er dus ook gebiedsgedifferentieerde criteria . De rayonvisies 
bevatten een aantal van deze criteria. Bij de uiteindelijke 
uitwerking, dus bij de verdeling van wonen en werken binnen een 



regio, moet zowel rekening worden gehouden met de algemene als 
met gebiedsgerichte criteria. 

9.4 De vragen beantwoord! 

De eerste vraag die beantwoord is heeft betrekking op de rol van 
de provincie en de gemeenten. In paragraaf 7.5 wordt hier op in 
gegaan. Daar wordt gesteld dat de provincie partner en regisseur is 
in de regionale afstemming van de verdeling van wonen en werken 
in het landelijk gebied. De gemeenten hebben het initiatief bij de 
inbreiding en herstructurering binnen hun stedeli1k gebied, althans 
binnen de ruimte van de provinciale planningscijfers. Zodra er 
nieuwe ruimte 'aan snee' wordt gebracht is er sprake van een 
regionaal probleem. De provincie stimuleert vervolgens de 
regionale uitwerking opdat gemeenten met elkaar het probleem 
oplossen. Lukt dit niet dan neemt de provincie een actieve rol en 
het voortouw in de te vinden regionale oplossing. 
De tweede vraag heeft betrekking op de ervaringen en uitkomsten 
van de structuurvisiesPlus. Wat leren de ervaringen en uitkomsten 
van de structuurvisiesPlus ons; als instrument om het ruimtelijke 
kwaliteitsdenken te bevorderen en als middel om tot een 
(her)verdeling van wonen en werken te komen tussen gemeenten 
en binnen gemeenten. Er is een analyse gemaakt van een aantal 
structuurvisiesPlus die momenteel bij de provincie bekend zijn. Uit 
de analyse blijkt dat deze uitstekende instrumenten zijn om het 
ruimtelijk kwaliteitsdenken op lokaal niveau te bevorderen. Op 
lokaal niveau kan de structuurvisiePlus gezien worden als leidend 
principe voor ruimtelijke kwaliteit. Er wordt echter tot op heden 
op basis van lokale kwaliteiten in geen enkele gemeente gekozen 
voor het beperken van nieuw stedelijk ruimtebeslag ten behoeve 
van bedrijven of woningen . Blijkbaar zijn gemeenten van mening 
dat de kernen op basis van een analyse van de lokale kwaliteiten 
nog behoorlijk wat uitbreidingsmogelijkheden hebben die niet ten 
koste gaan van die ruimtelijke kwaliteit . De problematisering van 
de aantasting van de regionale ruimtelijke kwaliteit blijkt daarmee 
over een ander kwaliteitsbegrip te gaan dan op lokaal niveau wordt 
gehanteerd of ervaren . De structuurvisiePlus is daarom geen 
voldoende instrument om het kwaliteitsdenken op regionaal niveau 
te bevorderen. In de meeste structuurvisiesPlus worden uitsluitend 
de lokale kwaliteiten afgewogen en daaruit worden nieuwe 
locaties voor wonen en werken afgeleid. Locaties die echter de 
lokale ruimtelijke kwaliteiten niet aantasten, kunnen wel 
regionale ruimtelijke kwaliteiten aantasten. Het verdwijnen van 
een hoeveelheid groen kan op lokaal niveau weinig gevolgen 
hebben, omdat het op lokaal niveau geen belangrijke functie 
heeft. Op regionaal niveau kan dit echter grote gevolgen hebben, 
omdat dit groen bijvoorbeeld onderdeel kan zijn van een regionale 
ecologische verbindingszone. De wijze waarop de huidige 
structuurvisiesPlus zijn opgesteld geeft aanleiding tot de conclusie 
dat deze dus wel een hulpmiddel kunnen zijn om tot een 
(her)verdeling van wonen en werken te komen binnen een 
gemeente, maar geen middel om tot een (her)verdeling tussen 
gemeenten te komen. 
De derde vraag heeft betrekking op het begrip ruimtelijke 
kwaliteit. Wat verstaan we onder ruimtelijk-kwalitatieve 
doelstellingen. In hoofdstuk 2 zijn een groot aantal criteria 
gegeven die van belang zijn om de doelstelling ruimtelijke 
kwaliteit te bereiken. Uit bestudering van het begrip is gebleken 
dat er op regionaal/ provinciaal niveau een andere definitie van 

ruimtelijke kwaliteit geldt dan op lokaal niveau. Op 
regionaal/ provinciaal schaalniveau gelden dan ook andere 
uitgangspunten dan op lokaal schaalniveau. 
Vraag vier heeft betrekking op de vraag hoe herstructurerings- en 
inbreidingsmogelijkheden worden meegenomen als zwaarwegend 
onderdeel van een verdeelmechanisme voor wonen en werken in 
het landelijk gebied. Er is op twee manieren uitwerking aan 
gegeven. Allereerst heeft dit punt een zwaar accent gekregen in 
het stappenplan. De tweede stap in dit schema is namelijk dat de 
gemeenten nadrukkelijk prioriteit moeten geven aan 
herstructurering en inbreiding (herstructureringsplan). In de 
tweeae plaats is gesteld dat er sprake is van een bovenlokaal, dus 
regionaal probleem zodra er sprake is van nieuw stedelijk 
ruimtebeslag. Dit betekent dat het ·aan snee· brengen van nieuwe 
ruimte regionale afstemming vergt, hetgeen een extra stimulans 
kan betekenen voor een gemeente om alsnog te kiezen voor 
inbreiding of herstructurering. 
Het vijfde vraagstuk betreft de vraag in hoeverre en op welke 
wijze een verdeelmechanisme voor wonen en werken op regionaal 
niveau gestalte dient te krijgen. Deze vraag is positief 
beantwoord. Afstemming is op regionaal niveau noodzakelijk en 
mogelijk (stap 3 ). Een regionaal probleem vraagt immers een 
oplossing op regionaal niveau . Aan deze vraag zijn drie subvragen 
verbonden. De eerste daarvan is de vraag welke regio's kunnen 
worden onderscheiden in het landelijk gebied waarbinnen de 
verdeling van wonen en werken moet plaatsvinden . Er zijn twaalf 
van dergelijke regio's onderscheiden. De tweede subvraag heeft 
betrekking op de aan te wijzen regionale werkgelegenheidskernen 
die - qua functie en ruimtelijke mogelijkheden - een regionale 
opvangtaak kunnen vervullen . Deze kernen zijn in de gegeven 
uitwerking niet aangewezen . Wel is geconstateerd dat de 
stedelijke regio's deze functie in principe kunnen vervullen voor 
negen van de twaalf regio's. Slechts in drie regio's is er behoefte 
aan regionale bedrijventerreinen: het Land van Heusden en Altena, 
het land van Cuijk en de Kempen . Dit zijn overigens al de regio's 
waar momenteel over dergelijke bedrijventerreinen wordt 
nagedacht, zodat het niet per se noodzakelijk is dat de provincie 
nu regionale werkgelegenheidskernen gaat aanwijzen in deze drie 
regio's. 
De laatste vraag heeft betrekking op de relatie met de stedelijke 
regio's. De vraag was welke delen van de landelijke regio's primair 
georienteerd zijn op de stedeli jke regio's en wat voor gevolgen dat 
heeft voor het verdelingsmechanisme. Uit de analyse blijkt dat er 
eigenlijk in Noord-Brabant nauwelijks sprake is van 'zelfstandig' 
functionerende landelijke regio's. Negen van de twaalf regio's zijn 
in sterke mate op de Brabantse stedelijke regio's georienteerd. 
Slechts drie regio's zijn functioneel niet op de Brabantse stedelijke 
regio's georienteerd . Deze regio's hebben echter wel relaties met 
buiten de provincie gelegen stedelijke gebieden. Het Land van 
Cuijk bijvoorbeeld is georienteerd op Nijmegen. De afhankelijkheid 
van stedelijke en landelijke gebieden ten opzichte van elkaar 
heeft ertoe geleid dat er een voorstel is gedaan voor regio's waar 
zowel landelijke als stedelijke gemeenten onderdeel van uit 
kunnen maken. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het 
verdelingsmechanisme. Voor wonen is als uitgangspunt het 
migratiesaldo nul genomen, waarbij de eigen behoefte opgevangen 
kan worden binnen de landelijke gebieden . Voor het werken zal er 
echter in toenemende mate sprake zijn van het doorverwijzen van 
grootschalige bedrijvigheid naar de stedelijke regio's of, in de drie 
'perifere· landelijke regio's, naar regionale bedrijventerreinen in 

C: 
GI 
an 
C: ·-] 
GI 
.c 
C: 

"' "' C: 
GI 
VI 
GI 

"iii 
:::,-
u 
C: 
0 u 

..., 
C: 
,0 

.D 
,0 ,._ 
co 

"E 
8 z 
(I) 

·o 
C: 

-~ 
a. 
(I) 
'O 
C: 

~ 
'O 
(I) 

E 
(I) 
on 
~ ....... 
Qi 
'O 
C: 
!9 ..., 
(I) 
.c 

·= C: 

~ 

~ 
C: 
(I) 

C: 
(I) 
C: 
0 
~ 



C 
Qj 
Oil 
C ·--a; 
> 
Qj 
.a 
C 
,0 
,0 

C 
Qj 

VI 
Qj 
·;;; 
~ 
u 
C 
0 u 

...., 
C 

'° .Cl 

~ 
co 

'E 
0 
0 z 
(I) 

·u 
C 

·;;:: 
e 
a. 
(I) 

"O 
C 

'° > 
"O 
(I) 

:0 
~ 
~ . ....., 
a:i 
"O 
C 
.!9 ...., 
(I) 
.c 
C 

C 
(I) 
~ 

~ 
C 
(I) 

C 
(I) 
C 

~ 

het landelijk gebied. De provincie heeft een actieve rol met 
betrekking tot het bieden van ruimte aan grootschalige 
bedrijvigheid (>2.500 m2

) uit het landelijk gebied . 

Met de bovenstaande beantwoording van de gestelde vragen is ook 
de hoofdvraag beantwoord. Het in hoofdstuk 7 beschreven 
stappenplan, de voorgestelde regio-indeling en de nadere 
instrumentele onderbouwing geven een verdelingssystematiek op 
basis van een ruimtelijk-kwalitatieve benadering voor het wonen 
en het werken in het landelijk gebied. 

9. 5 Problemen bjj de vraagsteWng 

In de inleiding zijn niet alleen de te beantwoorden 
onderzoeksvragen geformuleerd, er is ook een viertal problemen 
geschetst die voortvloeiden uit de vraagstelling in 'Brabant 
Uitgelijnd'. 
1. Hoe warden de provinciale/regionale en lokale beelden van 

ruimtelijke kwaliteit met elkaar verbonden? 
2. Hoe warden de provinciale ruimtelijke kwaliteiten gewogen 

tegen lokale behoeften? 
3. Hoe wordt vorm gegeven aan eventuele regio's? 
4. Hoe wordt omgegaan met het inkomensverlies van de 

gemeenten? 
Als naar het uitgewerkte instrumentarium wordt gekeken dan blijkt 
dat er voor de vier problemen een (gedeeltelijke) 
oplossingsstrategie wordt geboden. 
Als het gaat om probleem een, dan is het antwoord dat er op 
regionaal niveau een andere definitie geldt van ruimtelijke 
kwaliteit dan op lokaal niveau. Dit betekent dat de systematiek 
van structuurvisiesPlus alleen richtinggevend is voor ruimtelijk 
kwalitatieve overwegingen op lokaal niveau. Bij afwegingen op 
regionaal niveau kan deze systematiek gebruikt warden bij het 
zoeken naar uitbreidingslocaties, maar het overall beeld van het 
belang van het open houden van open ruimte - dit is een 
regionaal/provinciaal kwaliteitsbeeld - weegt zwaarder dan het 
structuurvisiePlus-beeld van ruimtelijke kwaliteit. 
Bij probleem twee is gekozen voor het primaat van de provinciale 
ruimtelijke kwaliteitsopvatting. Dit betekent dus dat niet meer per 
definitie elke kern zijn eigen behoefte kan en mag opvangen. 
Probleem drie heeft geleid tot de keuze voor een regio-indeling op 
basis van bestuurlijke grenzen, gemeentegrenzen dus. Over het 
algemeen levert dit geen problemen op . Gemeentegrenzen blijken 
in de praktijk een goed beeld te schetsen van de gezamenlijke 
orientatie van de kernen in een gemeente. Een uitzondering moet 
gemaakt warden voor een drietal gebieden: 
• De Kempen: ondanks de orientatie van een deel van de 

gemeenten op Eindhoven is gekozen voor een regio De Kempen 
vanwege de reeds bestaande plannen voor een regionaal 
bedrijventerrein. 

• Cranendonck: deze gemeente is niet specifiek op Eindhoven 
georienteerd, maar behoort toch bij de regio Eindhoven, 
omdat door het vormen van een regio van slechts een 
gemeente de doelstelling niet wordt behaald. 

• Uden/Veghel: rond deze kernen is een aantal kleinere kernen 
aanwezig die op basis van de orientatie bij de regio 
Uden/Veghel horen, maar door de orientatie van de hoofdkern 
bij de regio Oss zijn ingedeeld. Het betreft de kernen 
Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Zeeland. 

Aangaande probleem vier is geconcludeerd dat er gezocht zou 
moeten warden naar het compenseren voor het verlies aan 
gemeentelijke inkomsten doordat gemeenten niet meer zoals 
voorheen winst kunnen maken op uitleglocaties. Ook zijn er extra 
financien nodig voor de dure inbreidings- en 
herstructureringslocaties. Hierbij kan gedacht warden aan 
instrumenten als verevening en het belonen van regionale 
samenwerking en de koppeling met bestaande subsidiestromen als 
ISV (lnvesteringsfonds Stads- en dorpsvernieuwing). Ook zou er een 
provinciaal herstructureringsfonds voor bedrijventerreinen kunnen 
komen. 

9. 6 Aanbevelingen 

Tot slot wordt een aantal aanbevelingen meegegeven waarmee bij 
de verdere uitwerking van het verstedelijkingsbeleid door de 
provincie rekening kan warden gehouden: 
• Voor elke regio moet een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 

op regionale schaal of een regionale structuurvisiePlus 
ontwikkeld warden. 

• Voor elke regio moet een programma voor wonen en werken 
warden opgesteld, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

• Er moet een actueel overzicht komen van de inbreidings- en 
herstructureringslocaties per gemeente. Ook het programma 
voor wonen en werken moet voortdurend geactualiseerd 
worden. 

• Er moet een duidelijke overgangsregeling komen tussen het 
oude en het nieuwe verstedelijkingsbeleid. 

• Er moet aangesloten warden bij andere afspraken en acties. 
Voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van het landelijk 
gebied, de actie 'zorgvuldig ruimtegebruik op 
bedrijventerreinen' en de contourenbenadering uit de Vijfde 
Nota. 

9. 7 Hoe nu verder?? 

Een van de aanbevelingen die in paragraaf 6 is gedaan, is het 
ontwikkelen van een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor elke 
regio op basis waarvan locaties voor wonen en werken kunnen 
warden gekozen. De volgende stap in het project is het 
ontwikkelen van een dergelijk structuurbeeld voor de regio 
Helmond. De keuze is op Helmond gevallen, omdat hier de grootste 
ruimtebehoefte voor wonen en werken is. Bovendien is er in deze 
regio nog geen enkele gemeente met een structuurvisiePlus. 
De aanpak van het tweede gedeelte van het project ziet er in het 
kort als volgt uit. Het eerste wat zal gebeuren is het maken van 
een structuurbeeld op basis van de lagenbenadering. De 
inventarisatie en interpretatie van de lagen van regio Helmond 
resulteert in een aantal kwaliteitenkaarten die de basis vormen, 
waarop ruimtelijke keuzen in de toekomst warden gefundeerd. 
Naast beeldvorming van het statische en duurzame beeld wordt 
ook gekeken naar de toekomstige ontwikkeling van het gebied, het 
dynamische gedeelte. Vanuit de kwaliteiten en de waardering 
daarvan kunnen de potenties van het gebied geformuleerd worden 
in een viertal strategieen. De confrontatie van het structuurbeeld 
en de strategieen levert het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
op, op basis waarvan toekomstige locaties voor wonen en werken 
kunnen warden aangegeven. 
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Bijlage 1: Ruimtelijke kwaliteit op lokaal schaalniveau 

De informatie in deze bijlage is samengesteld uit een groot aantal 
nota's over ruimtelijke kwaliteit die terug te vinden zijn in de 
l iteratuurlijst. 

Rujmtelijke kwaHtejt ;n woongebjeden 

In de afgelopen jaren is een ontwikkeling te constateren waarbij -
naast de vraag naar goede woningen - de vraag naar een 
kwalitatief goede woonomgeving een steeds belangrijkere factor 
wordt in de woningmarkt. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de 
kwaliteit van de inrichting van nieuwe woongebieden soms te 
wensen over laat, zoals in de recente VINEX-locaties. 
Bij de vormgeving en inrichting van woongebieden moet niet 
worden gestreefd naar kwaliteitsvoorschriften, omdat dit 
eenvoudigweg onmogelijk zal zijn. Kwaliteitsvoorschriften zijn niet 
op te stellen, omdat kwaliteit zo'n subjectief begrip is. Wat wel 
kan is het benoemen van kwaliteitsbepalende factoren; factoren of 
aandachtspunten waar men bij de vormgeving en inrichting van 
woongebieden rekening mee moet houden teneinde een goede 
inrichtings- en gebruikskwaliteit van de omgeving te waarborgen. 
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in ruimtelijk-visuele 
aandachtspunten , functionele aandachtspunten en 
milieuaandachtspunten. De ruimtelijk-visuele aandachtspunten 
hebben invloed op de belevingswaarde, de fuctionele 
aandachtspunten op de gebruikswaarde. Tezamen met de 
milieuaandachtspunten bepalen ze de toekomstwaarde van de 
woonomgeving. 

Ruimtelijk-visuele aandachtspunten: 
• Architectonische aspecten 

De architectonische aspecten van de woningen en andere 
bebouwing in de woonwijk of -buurt zijn van grote invloed op 
de wijze waarop wij ze ervaren. Voorbeelden van 
architectonische aspecten zij n vormgevi ng, kleur- en 
materiaalgebruik, detaillering, afwisseling, hoogte van de 
bebouwing en eventuele symbolische of monumentale waarde. 

• Architectonische I stedebouwkundige randvoorwaarden 
Om verschillende elementen als een samenhangend geheel te 
ervaren moet tevens afstemming plaatsvinden tussen de 
architectonische aspecten. Dit kan gebeuren door 
stedebouwkundige randvoorwaarden te stellen. Er kunnen 
kwaliteitseisen aan de bebouwing en de inrichting van de 
openbare ruimte worden gesteld. Opdrachtgevers kunnen 
bijvoorbeeld begeleid warden vanuit een beeldkwaliteitsplan. 
Hierin worden uitspraken gedaan over het gewenste type 
architectuur, bouwhoogtes, materiaal- en kleurgebruik, 
openbare ruimte, rooilijnen etc. 

• Geen verplichte moderne bouw 
Nieuwe bebouwing hoeft niet per se modern te zijn. Oak 
bouwen in oudere stijlen kan bijzondere resultaten geven. 
Uiteraard hoeft er oak niet historiserend gebouwd te warden . 
Er moet een goede combinatie gevonden warden van historisch 
en modern bouwen. 

• Schaal van de bebouwing 
De schaal van de bebouwing moet passen binnen de schaal van 
de kern. De verhouding van de bebouwing tot de omgeving, 

maar oak de verhouding tot de individuele mens is van belang. 
De menselijke maat moet een belangrijk aandachtspunt zijn. 

• Een goede verblijfskwaliteit 
Aandacht voor een goede vormgeving en inrichting van de 
openbare ruimte is van belang. Denk hierbij aan bestrating, 
groen, verlichting, straatmeubilair etc. Hierbij moet oak 
rekening gehouden warden met parkeren; geparkeerde auto's 
dienen het straatbeeld zo min mogelijk te bepalen (negatieve 
belevingswaarde). 

• Een karakter aan de wijk geven 
Wijken een eigen karakter of identiteit meegeven werkt 
positief op de ruimtelijke kwaliteit. Herkenbaarheid van de 
vormgeving voor de gemiddelde burger is belangrijk. De 
inspiratie die de karakteristieke Brabantse steden en dorpen 
bieden kan men hierbij goed benutten. Aspecten die een 
bijdrage kunnen leveren aan de identiteit van een wijk zijn 
bijvoorbeeld architectuur, materialen, straatmeubilair, kunst, 
landschap, de historische structuur. De compositie die hieruit 
ontstaat geeft de ruimte haar identiteit. 

• Bescherming monumenten en beschermde stads- en 
dorpsgezichten 
Monumenten en historische stads- en dorpsgezichten leveren 
een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit . De 
karakteristieke architectuur dient te warden behouden. 
Cultuurhistorische waarden kunnen gebruikt warden als 
inspiratiebron bij de bestemming, inrichting en ontwikkeling 
van de ruimte. 

• Landschap integreren 
Landschap is populair als basis voor uitbreidingen van het 
stedelijk gebied. In bijna alle plannen voor de zogenaamde 
VINEX-locaties klinkt het bestaande landschap door. De 
ongekende maatschappelijke sympathie voor groen, natuur en 
landelijkheid versterkt de populariteit van het landschap. De 
gemiddelde Nederlander wil een ruim huis met een tuin. Aan 
de ene kant wil men het landschap sparen en tegelijkertijd wil 
men zoveel mogelijk landschap bij de woning brengen. Te 
grote dominantie van het landschap moet echter warden 
voorkomen. De ontwerpen moeten zich niet achter het 
landschap verschuilen. 

• Een goede relatie tussen woongebied en omgeving 
Er moet sprake zijn van een goede relatie tussen woongebied 
en omgeving. Naast het bouwen van een nieuwe woonwijk of -
buurt, is het oak van belang te investeren in het omringende 
landelijke gebied. Er moet voorkomen warden dat het 
omringende landschap uiteenvalt in betekenisloze fragmenten. 
De overgang tussen landelijk en stedelijk gebied moet 
zorgvuldig warden vormgegeven. 

• Samenhang en harmonie 
Samenhang en harmonie in een wijk zijn essentiele 
uitgangspunten. Mensen zoeken in hun wijk vooral samenhang . 
Zowel op stedelijk niveau (de wijze waarop de wijk in het dorp 
is gelegen) als samenhang in de opbouw van de wijk/buurt 
(verkavelingsopzet, inrichting van de woonomgeving en 
architectonische uitgangspunten). Verder is oak de samenhang 
tussen vorm en gebruik belangrijk. 

• Onderscheid en diversiteit 



Mensen verlangen naast samenhang ook naar onderscheid en 
diversiteit. Diversiteit in het woonmilieu in woonsferen en 
vormen en kleuren. Ook het landschap is middel om binnen 
een woonwijk variatie te creeren. 

• Orienta tie! leesbaarheid 
Een herkenbare ruimtelijke structuur en inrichting van het 
openbaar gebied (wisseling en aansluiting openbaar en prive
gebied) bevordert een goede orientatie. Het gebied krijgt een 
bepaalde gevoelswaarde; men heeft het idee dat men weet 
hoe een gebied in elkaar zit. We kunnen dat ook wel 
aanduiden als de 'leesbaarheid' van een bepaald gebied. Enige 
verrassing in de vorm van onverwachte elementen is hierbij 
welkom. 

Functionele aandachtspunten: 
• Realiseren verschillende woningtypen 

• 

• 

• 

• 

De mogelijkheid moet worden geboden voor het realiseren van 
verschillende woningtypen, opdat er een gevarieerde wijk 
ontstaat met een gevarieerde bevolkingsopbouw. 
Eenvormigheid moet voorkomen worden. Dit kan bijvoorbeeld 
bereikt worden door een variatie aan te brengen tussen 
koopwoningen en woningen in de sociale sector. 

Zorgen voor voldoende groenvoorzieningen 
Er moet aandacht besteed worden aan de capaciteit van de 
groenvoorzieningen, de belevingswaarde van de 
groenvoorzieningen (vormgeving, inrichting, aard beplanting), 
de bruikbaarheid van de groenvoorzieningen (vormgeving, 
inrichting, aard beplanting) en de aanwezigheid van (een 
gedifferentieerd aanbod aan) speelvoorzieningen. 

Aanwezigheid van voorzieningen 
Een goede bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen 
(winkelvoorzieningen, scholen, medische voorzieningen, 
halteplaatsen openbaar vervoer) kan een positieve bijdrage 
leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit geldt vooral voor 
woonwijken waar veel ouderen wonen. 

Aandacht besteden aan de verkeerssituatie 
Hierbij moet gedacht worden aan een goede, verkeersveilige 
ontsluiting. Er moeten langzaam verkeersroutes aanwezig zijn. 
Tevens is voldoende parkeergelegenheid noodzakelijk op 
redelijke afstand van de woningen. Er moet aandacht worden 
besteed aan de scheiding/menging van verkeerssoorten. De 
groei van automobiliteit in woonwijken kan beperkt worden 
door wijken te ontwerpen vanuit het oogpunt van de fietser en 
voetganger. Ook moet het gebruik van openbaar vervoer 
bevorderd worden. De verkeersvoorzieningen dienen zodanig 
gestructureerd te worden volgens een herkenbaar systeem 
teneinde een bepaald verkeersgedrag af te dwingen. 

Functiemenging 
De aanwezigheid van meerdere functies op een bepaalde 
locatie kan een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Dit moet wel op een verantwoorde wijze gebeuren. 
Zo kunnen kleine bedrijfjes in de woonomgeving worden 
opgenomen. Zij kunnen dan ervaren worden als verrassende 
elementen. 

• Positieve gei"ntegreerde locatiekeuze 

De keuze voor de locatie van een nieuwe woonwijk is nu vaak 
negatief: 'waar is het bestaande landschap het minst 
waardevol en gaan zo min mogelijk waarden verloren als we er 
een woonwijk bouwen?' De locatie van een nieuw woongebied 
wordt vaak vooral beredeneerd vanuit de bestaande stad, 
zonder rekening te houden met het functioneren van het 
landelijk gebied. Hierdoor worden vaak bijzondere kansen 
gemist; onder bepaalde voorwaarden kunnen prachtige en 
unieke woongebieden worden gemaakt op plekken die ook uit 
landschappelijk oogpunt nu al waardevol zijn, zonder dat de 
landschappelijke betekenis ervan verloren gaat. Nieuwe 
woongebieden kunnen daarmee bijdragen aan het behoud 
en/of een versterking van landschappelijke differentiatie. Bij 
de keuze van een locatie zou een goede afweging gemaakt 
moeten worden tussen het zorgen voor kwaliteit in een nieuw 
woongebied en de waarde van het niet-verstedelijkte 
landschap. De aandacht voor de kansen om nieuwe kwaliteit te 
maken zou minstens even groot moeten zijn als de aandacht 
voor de bedreiging van bestaande waarden. In een 
gei"ntegreerde aanpak van stad en landelijk gebied kunnen 
woongebieden ontstaan met een grote landschappelijke en 
stedebouwkundige kwaliteit en kan de waarde van het 
landelijk gebied behouden worden. 

• Flexibiliteit 
Er moet gezorgd worden voor stabiliteit en tegelijkertijd 
flexibiliteit opdat toekomstige veranderingen kunnen worden 
opgenomen, zonder de identiteit van de woonwijk aan te 
tasten. Dus een stabiele ruimtelijke hoofdstructuur, 
waarbinnen de invulling flexibel kan zijn. 

• Sociale veiligheid 
Bij het ontwerp van een woonwijk moet rekening worden 
gehouden met de sociale veiligheid. Men moet voorwaarden 
scheppen voor de veiligheid van algemene ruimten van 
meergezinswoningen, straten, paden, onderdoorgangen, 
parkeerterreinen/-garages of groenvoorzieningen door 
situering, inrichting, beplanting of mate van verlichting. Er 
moet voorkomen worden dat mensen bepaalde plekken gaan 
mijden, omdat ze zich daar sociaal onveilig voelen. 

Milieuaandachtspunten: 
• Milieubelastende situaties 

Situaties en materiaalgebruik die milieubelastend zijn dienen 
te worden voorkomen. 

• Duurzaamheid 
De woningen die gebouwd zijn volgens de principes van 
duurzaam en schoon bouwen bevorderen de ruimtelijke 
kwaliteit. Denk hierbij aan duurzaam materiaalgebruik, 
flexibel en demontabel bouwen, energiebesparingen en 
duurzaam ruimtegebruik. Bij een gebouw dat een grote 
aanpassing nodig heeft moet een afweging gemaakt worden: 
gaan we de levensduur verlengen, of gaan we, om een hoge 
kwaliteit te blijven leveren, vervangen? 

• Geluidsbelasting 
De geluidsbelasting dient geminimaliseerd te worden. 
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Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen 

Ook bij de vormgeving en inrichting van bedrijventerreinen kunnen 
kwaliteitsbepalende factoren warden benoemd. Met deze factoren 
moet rekening warden gehouden bij de vormgeving en inrichting 
teneinde een goede inrichtings- en gebruikskwaliteit te 
bevorderen. Veel aandachtspunten zijn hetzelfde als die in de 
woonomgeving en daaram zullen ze niet nader warden toegelicht . 
Sommige aandachtspunten behoeven nadere toelichting. Ook hier 
geldt dat een onderscheid kan warden gemaakt in ruimtelijk
visuele aandachtspunten, functionele aandachtspunten en 
milieuaandachtspunten. De ruimtelijk-visuele aandachtspunten 
hebben invloed op de belevingswaarde, de fuctionele 
aandachtspunten op de gebruikswaarde. Tezamen met de 
milieuaandachtspunten bepalen ze de toekomstwaarde van het 
bedrijventerrein. 

Ruimtelijk-visuele aandachtspunten: 
• Architectonische aspecten 

• Architectonische I stedebouwkundige randvoorwaarden 

• Schaal van de bebouwing 
Van belang is dat de schaal van de bedrijvigheid moet passen 
binnen de schaal van de kern en dat de schaal van de 
afzonderlijke panden op elkaar afgestemd wordt afgestemd . 
Bij uitbreiding geldt dat de aanvankelijk aanvaardbare 
verhouding tussen de schaal van een bedrijf en die van zijn 
omgeving verstoord kan warden. Hierdoor kan een ongewenste 
situatie ontstaan en dient het bedrijf eigenlijk doorgeschoven 
te warden. Hier moet van tevoren rekening mee warden 
gehouden. 

• Een goede verblijfskwaliteit 

• Landschap integreren 
Landschap is populair als basis voor uitbreidingen van het 
stedelijk gebied, dus kan ook toegepast warden als 
structurerend element op een bedrijventerrein. Het terrein 
moet landschappelijk verantwoord ingepast warden. De 
overgang tussen bedrijventerrein en buitengebied moet goed 
warden vormgegeven, waardoor er sprake is van een 
overgangsgebied dat zowel voor de economische functie als 
voor de landschappelijke en ecologische functie van belang kan 
zijn (multifunctionele overgangszone). Hier kunnen 
voorwaarden aan gesteld warden, bijvoorbeeld 
beplantingsadviezen. 

• Een goede relatie tussen bedrijventerrein en omgeving 
Er moet sprake zijn van een goede relatie tussen 
bedrijventerrein en omgeving. Er moet ook gei"nvesteerd 
warden in het landelijk gebied. Naast het bouwen van een 
nieuw bedrijventerrein, is het tevens van belang te investeren 
in het omringende landelijke gebied. Ook de overgang tussen 
het bedrijventerrein en het landelijk gebied moet zorgvuldig 
warden vormgegeven. 

• lnvloed op het dorpsbeeld 
Er moet gewaakt warden voor een te grate invloed van 
bedrijventerreinen op het dorpsbeeld door te grate 
concentraties of juist te veel verschillende locaties. 

• Samenhang en harmonie 

Samenhang en harmonie op een bedrijventerrein zij n 
bevorderlijk voor de ruimtelijke kwaliteit. Het gaat hier zowel 
om samenhang op stedelijk niveau (de wijze waarop het 
terrein in of aan de kern is gelegen) als samenhang in de 
opbouw van het terrein (verkavelingsopzet, inrichting van de 
omgeving en architectonische uitgangspunten). Verder is ook 
de samenhang tussen vorm en gebruik belangrijk. 

• Onderscheid en diversiteit 
Ook onderscheid en diversiteit op bedrijventerreinen is van 
belang. Diversiteit in sferen en vormen en kleuren. Een 
monotone uitstraling moet warden voorkomen. 

• Orientatie 

Functionele aandachtspunten: 
• Efficient ruimtegebruik 

Onder efficient ruimtegebruik verstaan we intensief, zurn1g 
ruimtegebruik. Vooral op bedrijventerreinen is dit van 
essentieel belang. Het grondoppervlak moet duurzaam warden 
benut. Voorbeelden hiervan zijn: 

schakelen bedrijfsgebouwen of vormen van 
bedrijvenverzamelgebouwen 
effectieve parkeeroplossingen (op dak, ondergronds) 
flexi bele i nfrastructuur 
segmenteren binnen bedrijventerreinen; terreinen of delen 
ervan geschikt maken voor een bepaald type bedrijvigheid 
of bedrijfssector, dus bedrijven die tot eenzelfde categorie 
behoren of bedrijven die afhankelijk zijn van elkaar 
verticale uitbreidingsruimte : in plaats van onbebouwde 
uitbreidingsruimte naast de bedrijfsgebouwen kan 
uitbreidingsruimte ook warden gecreeerd boven andere 
bed ri jfsfuncties 
gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen 
(bijvoorbeeld winkels, parkeerplaatsen, kantine, 
vergaderf aci liteiten) 
gezamenlijke opslag van goederen en materialen 

etc. 

• Flexibel bouwen 
De gebouwen op een bedrijventerrein zouden dermate flexibel 
moeten zijn, dat op het moment een bedrijf het terrein 
verlaat, het gebouw zonder al te veel aanpassingen door een 
ander bedrijf is te gebruiken. Een bedrijfsgebouw moet van 
functie kunnen veranderen en gebruikte materialen moeten 
opnieuw toepasbaar zijn. Er moet gestreefd warden naar een 
stabiele ruimtelijke hoofdstructuur, waarbinnen de invulling 
flexibel kan zijn. 

• Zorgen voor voldoende groenvoorzieningen 

• Aandacht besteden aan de verkeerssituatie 
Het bedrijventerrein moet goed bereikbaar zijn. Hierbij moet 
gedacht warden aan een goede, verkeersveilige ontsluiting. Er 
moeten langzaam verkeersroutes aanwezig zijn. Tevens is 
voldoende parkeergelegenheid noodzakelijk. Er moet aandacht 
warden besteed aan de scheiding/menging van verkeerssoorten 
oftewel een goede afstemming van de vervoerstramen. Ook 
multimodaliteit verdient de aandacht, evenals het eventueel 
realiseren van een OV-verbinding met het bedrijventerrein. De 
verkeersvoorzieningen dienen zodanig gestructureerd te 



worden volgens een herkenbaar systeem teneinde een bepaald 
verkeersgedrag af te dwingen. 

• Functiemenging 
De aanwezigheid van meerdere functies op een bepaalde 
locatie kan een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Hierbij kan uitgegaan worden van meervoudig 
ruimtegebruik, bijvoorbeeld combinaties van 
parkeren/werken, openbaar vervoer/ voorzieningen voor 
bedrijven etc. 

• Positieve gei"ntegreerde locatiekeuze 
Bij de keuze van een locatie zou een goede afweging gemaakt 
moeten worden tussen het zorgen voor kwaliteit op een nieuw 
bedrijventerrein en de waarde van het niet-verstedelijkte 
landschap. De aandacht voor de kansen om nieuwe kwaliteit te 
maken zou minstens even groot moeten zijn als de aandacht 
voor de bedreiging van bestaande waarden . 

• Sociale veiligheid 

Milieuaandachtspunten: 
• Overlast op woonwijken 

Overlast van bedrijven en kantoren op woonwijken moet 
zoveel mogelijk beperkt worden (stank, geluid, visuele hinder, 
sterk verkeersaantrekkende werking, parkeeroverlast). 

• Duurzaam bouwen 
Het bouwen moet gericht zijn op zaken als energie- en 
grondstoffenbesparing bij individuele bedrijven en het 
toepassen van milieuvriendelijke bouwmaterialen. 

• Geluidsbelasting 
De geluidsbelasting dient geminimaliseerd te worden. 
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Bijlage 2: Conclusies analyse structuurvisiesPlus 

StructuurvisieP/us gemeente Heeze en Leende 
De structuurvisiePlus van de gemeente Heeze en Leende bestaat 
uit een functionele en een ruimtelijke analyse van het grondgebied 
van de gemeente. Hierbij wordt van verschillende elementen , 
zoals wonen en werken, een beschrijving gegeven van de 
bestaande toestand, het toekomstperspectief en eventuele 
beleidsdoelstellingen . Vervolgens wordt een beschrijving gegeven 
van elke kern afzonderlijk; het verleden , het heden en het 
toekomstperspectief. Na deze inventarisaties en analyses volgt een 
beschrijving van het feitelijke plan . Er warden doelstellingen en 
randvoorwaarden gegeven . Vervolgens wordt het feitelijke plan 
beschreven in verschillende onderdelen, zoals de hoofdzonering, 
de waterstructuur, routestructuur, bebouwingsgebieden, 
groengebieden , landbouwgebieden, recreatiegebieden en een 
ruimtelijk beeld . De structuurvisiePlus eindigt met een 
actieprogramma. De hoofdvraag in deze structuurvisiePlus is: 
"Waar bevindt zich de ruimte voor de toekomst? " Men is hierin dus 
op zoek naar locaties waar in de toekomst iets gedaan zou kunnen 
worden. Dit staat los van de invulling, dus waar die ruimte in de 
toekomst voor gebruikt zou kunnen worden staat nog niet vast, 
hoewel men daar uiteraard wel ideeen over heeft. 
Deze structuurvisiePlus is eigenlijk nog geen structuurvisiePlus, 
maar een onderdeel ervan. Er wordt een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld gegeven. In deze structuurvisiePlus wordt echter 
geen programma gegeven en er vindt dus ook geen confrontatie 
tussen structuurbeeld en programma plaats. De structuurvisiePlus 
voldoet daarom nog niet aan de uitgangspunten zoals die zijn 
neergelegd in de partiele herziening van het streekplan (1998) . Uit 
deze structuurvisiePlus zijn weinig aanknopingspunten te halen die 
gebruikt kunnen worden bij het bedenken van een instrumentarium 
voor de verdeling van wonen en werken in het landelijk gebied. Dit 
komt doordat de structuurvisiePlus alleen betrekking heeft op het 
grondgebied van de gemeente Heeze en Leende. Men wil alleen 
voorzien in de locale behoefte aan wonen en werken . Regionale 
oplossingen komen in deze structuurvisiePlus helemaal niet aan de 
orde . 

StructuurvisieP/us gemeente Cranendonck 
De structuurvisiePlus van de gemeente Cranendonck bestaat uit 
twee gedeelten. In het ene gedeelte wordt een beschrijving 
gegeven van de bestaande kwaliteiten in het gebied , dus van de 
duurzame structuur . Deze bevat elementen als landschap, cultuur, 
stedebouw, natuur, hydrologie, landbouw etc. Deze elementen 
warden vervolgens samen op een kaart gezet waardoor een 
duurzaam structuurbeeld ontstaat. In het andere gedeelte van de 
structuurvisiePlus wordt een beschrijving gegeven van de kansen 
en bedreigingen die op de kernen en het buitengebied van 
toepassing zijn . Ook wordt van alle kernen een structuurbeeld 
gegeven. Dit resulteert in een duurzaam ontwikkelingsbeeld . Dit 
beeld geeft een gebiedsgerichte benadering die zich onderscheidt 
naar consolideren , versterken dan wel transformeren . Het laatste 
punt uit de structuurvisiePlus is een gebieds- en themagericht 
actieprogramma. Met dit actieprogramma wil de gemeente 
Cranendonck concreet inhoud geven aan het begrip 'duurzame 
samenleving' . 
In deze structuurvisiePlus gaat het voornamelijk om de vorming 
van een duurzaam structuurbeeld vanuit de lagenbenadering. Een 
specifiek programma voor wonen en werken wordt hierbij niet 

gegeven , laat staan een confrontatie tussen structuurbeeld en 
programma. Het ontbreken van een programma ontneemt de kans 
het kwalitatieve structuurbeeld te toetsen op zijn houdbaarheid in 
relatie tot de meest gewenste toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. Eigenlijk is de structuurvisiePlus nog niet 
compleet . Hij voldoet niet aan de uitgangspunten zoals die zijn 
neergelegd in de partiele herziening van het streekplan (1998). 
Ook voor deze structuurvisiePlus geldt dat er wem1g 
aanknopingspunten uit te halen zijn die gebruikt kunnen warden 
bij het bedenken van een instrumentarium voor de verdeling van 
wonen en werken in het landelijk gebied. Dit komt doordat de 
structuurvisiePlus nog maar gedeeltelijk af is en daarnaast alleen 
betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente 
Cranendonck. In deze gemeente wil men alleen voorzien in de 
locale behoefte aan wonen en werken. Regionale oplossingen 
komen in deze structuurvisiePlus niet aan de orde. 

StructuurvisieP/us Land van Cuijk 
In deze structuurvisiePlus zijn een actieprogramma, een 
structuurbeeld en een programma opgenomen. In het 
actieprogramma warden eerst de doelstellingen en principes voor 
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het Land van Cuijk 
beschreven. Deze warden beschouwd als randvoorwaarden bij de 
activering van het structuurbeeld door middel van 
programmatische elementen, zoals dat in het actieprogramma 
wordt beschreven . Het actieprogramma is verduidelijkt aan de 
hand van een kaart . Het structuurbeeld geeft een indruk van de 
ruimtelijke kwaliteiten en knelpunten in het gebied. In het 
programma wordt een overzicht gegeven van de maatschappelijke 
wensen in het Land van Cuijk. Het is echter niet goed gelukt om 
tot een goede scheiding tussen de drie begrippen actieprogramma 
(oftewel structuurvisiePlus), structuurbeeld en programma te 
komen . 
Positief aan deze structuurvisiePlus is dat hier sprake is van een 
intergemeentelij ke samenwerking. Het is dus een 
structuurvisiePlus op het schaalniveau van de regio geworden . De 
structuurvisiePlus onderkent dat een aantal ruimtelijke 
vraagstukken op regionaal niveau moeten warden benaderd. Het 
idee achter de gemeentelijke samenwerking was dat de kracht van 
de regio schuilt in het feit dat de gemeenten kunnen profiteren 
van elkaars eigenschappen. Hierbij kan de vraag en het aanbod aan 
woningen en bedrijventerreinen tussen de verschillende 
gemeenten uitwisselbaar zijn . Uit de structuurvisiePlus blijkt 
echter dat het ruimtelijk onderzoek geen aanleiding geeft tot 
herverdeling van woningbouwprogramma 's tussen gemeenten. 
ledere gemeente bouwt nog steeds voor zijn eigen, locale 
behoefte . De belangrijkste conclusie uit deze structuurvisiePlus is 
dat het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld ook niet echt 
aanleiding geeft tot het aanwijzen van een regionaal 
bedrijventerrein. De structuurvisiePlus geeft wel de mogelijkheid 
tot de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein, maar geeft 
tevens mogelijkheden aan waarbij de grotere bedrijven op 
verschillende bedrijventerreinen in Cuijk en Boxmeer warden 
opgevangen . Naast het ontwikkelen van een regionaal 
bedrijventerrein is de tweede mogelijkheid dus het ontwikkelen 
van een aantal nieuwe kleinere bedrijventerreinen die de 
bedrijven die qua schaal , aard en functie te typeren zijn als 
'regionaal' op kunnen vangen. 
Achteraf blijkt dat er gemeenten bezwaar in gaan dienen tegen 
hun eigen structuurvisiePlus. De gemeenten gaan nog te veel voor 



hun eigen belangen. De samenwerking kan wel degelijk tot een 
meerwaarde leiden, maar dan moeten de gemeenten wel allemaal 
meewerken. 

LocatiestudiePlus Kempisch bedrijventerrein 
De locatiestudiePlus Kempisch bedrijventerrein is geen 
structuurvisiePlus. In de locatiestudiePlus kiezen de betreffende 
gemeenten voor een gezamenlijke aanpak door de mogelijkheden 
van een bovenlokaal Kempisch bedrijventerrein te verkennen. Op 
hoofdlijnen wordt dus aangesloten bij de methodiek van de 
structuurvisiePlus; de ruimtelijke kwaliteiten van de Kempen 
vormen de basis voor een onderzoek naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een bovenlokaal bedrijventerrein. 
In deze locatiestudiePlus gaat het echter alleen om bedrijven; 
wonen of voorzieningen komen hierin niet aan de orde. 
De locatiestudiePlus begint met een beschrijving van de 
gebiedskenmerken. Vervolgens vindt er een programmatische 
verkenning plaats. Dit resulteert in een structuurbeeld voor het 
Kempisch bedrijventerrein. Dit structuurbeeld is opgebouwd uit 
zes structurerende principes. Uit het structuurbeeld komen zeven 
zoekgebieden naar voren waar de ontwikkeling van een regionaal 
bedrijventerrein afweegbaar is. De laatste stap in de 
locatiestudiePlus is een afweging van de locaties. Hieruit komen 
twee voorkeurslocaties naar voren die verder uitgewerkt worden. 
In deze locatiestudiePlus kiest men dus voor een regionale 
oplossing voor wat betreft werken. De redenen hiervoor zijn de 
grote ruimtedruk op de stadsregio Eindhoven-Helmond, de afstand 
tot de stadsregio die tot mobiliteitsproblemen zal leiden en de 
sterke binding van veel bedrijven aan de Kempen. Een ander 
belangrijk aspect in deze locatiestudiePlus is de ruimtelijke 
kwaliteit. Deze wordt niet op een lokaal niveau, maar vooral op 
een regionale schaal bekeken. De noord-zuid gelegen 
bekenstructuur is het ordenend principe in de Kempen en is 
bepalend voor de landschappelijke en stedelijke opbouw. 
Ontwikkeling van het Kempisch bedrijventerrein mag de 
structurerende betekenis en de kwelfunctie van de beekdalen niet 
aantasten. 

StructuurvisiePlus gemeente Moerdijk 
De structuurvisiePlus van de gemeente Moerdijk begint met een 
kwaliteitsbeeld. Hierin wordt een beschrijving gegeven vanuit de 
lagenbenadering. De kwalitatieve beschrijving van Moerdijk gaat in 
op de fysieke basis, de occupatiegeschiedenis en het landschap, 
landbouw en andere functies van het buitengebied, wonen in de 
kernen en economische bouwstenen. Vervolgens worden de 
verschillende lagen over elkaar geschoven en gei"ntegreerd, wat 
leidt tot een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld. Vervolgens 
wordt een beschrijving gegeven van de toekomstvisie van de 
gemeente. De toekomstvisie is gericht op drie specifieke thema's; 
de kwaliteiten van het buitengebied, het economisch draagvlak in 
de gemeente en de leefbaarheid in de kernen. Voor de realisatie 
van deze visie zijn verschillende strategieen denkbaar. In de 
structuurvisiePlus is voor elke kern een uitwerking gemaakt 
waarbij de ruimtelijke kwaliteiten en de toekomststrategie van de 
kern in kaart zijn gebracht. De vastgestelde ruimtelijke kwaliteiten 
leiden hier tot bepaalde groeibeperkingen. Het tweede gedeelte 
van de structuurvisiePlus is een werkboek. Hierin staan een aantal 
projecten waarmee de gemeente het beleid wil uitwerken, 
verfijnen en concretiseren. 

De structuurvisiePlus voldoet nog niet aan de uitgangspunten zoals 
die zijn neergelegd in de partiele herziening van het streekplan 
(1998). Er moet nog een afstemming plaatsvinden tussen het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en het programma. Het een en 
ander moet dus nog wat meer geconcretiseerd worden. In het 
werkboek zijn wel diverse projecten beschreven die in de 
toekomst uitgevoerd gaan worden. Een ander belangrijk punt is dat 
er, wanneer het over bedrijventerreinen gaat, geen duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 'eigen' behoefte van de 
gemeente en de (boven-) regionale taakstelling. 
In deze gemeente wil men wat betreft wonen alleen voorzien in de 
locale behoefte. Regionale oplossingen voor woningbouw komen in 
deze structuurvisiePlus niet aan de orde. Voor bedrijven is de 
regionale afstemming wel in zekere zin aan de orde. Er zijn een 
aantal terreinen aan de Mark en de Dintel die als 
bovenlokaal/regionaal beschouwd kunnen worden, omdat zij de 
behoefte van de gehele gemeente, die uit een groot aantal kernen 
bestaat, opvangen. Bedrijventerrein Moerdijk vervult zelfs een 
bovenregionale functie. 

StructuurvisiePlus gemeente Gilze en Rijen 
De structuurvisiePlus van de gemeente Gilze en Rijen is een 
uitwerking van het motto 'een dynamische gemeente in het 
groen'. Men wil in deze gemeente een parklandschap creeren met 
een specifieke kwaliteit die zodoende weerstand kan bieden aan 
de oprukkende verstedelijking aan de oost- en westkant. In de 
structuurvisiePlus wil de gemeente het begrip parklandschap in 
een ruimtelijk ontwerp concretiseren. De structuurvisiePlus 
bestaat uit drie fasen: het ruimtelijk structuurbeeld, het 
programma en de uiteindelijke structuurvisiePlus, oftewel de 
confrontatie van het structuurbeeld en het programma. Op dit 
moment is alleen de eerste fase, het ruimtelijk structuurbeeld 
gereed. 
In de structuurvisiePlus zoals er die tot nu toe ligt is geen sprake 
van regionale afstemming, zowel niet voor wonen als voor werken. 
Men kiest ervoor de locale behoefte op te vangen volgens 
gebiedseigen ordeningsprincipes op plaatsen die passen in de 
landschappelijke structuur. Men kiest ervoor om niet verder aan de 
kernen te bouwen. Er wordt echter onvoldoende gemotiveerd 
waarom niet meer aan de kernen wordt gebouwd en wat de 
aanleidingen zijn om in de nieuwe groene ruimte te bouwen, met 
name ten aanzien van de beekdalen en de coulissen. 

StructuurvisiePlus gemeente Alphen en Chaam 
De structuurvisiePlus van Alphen en Chaam begint met de vorming 
van een kwaliteitsbeeld. Er wordt een overzicht gegeven van de 
lagen, waaruit het kwaliteitsbeeld is opgebouwd. Daarbij wordt 
begonnen bij de onderste laag, geomorfologie, en wordt omhoog 
gewerkt naar bebouwing en bedrijvigheid. Per laag wordt ingegaan 
op de historische situatie en wat daarvan in het landschap is terug 
te vinden. De conclusies zijn steeds datgene wat bepalend is voor 
de kwaliteit van het gemeentelijk grondgebied. De lagen worden 
gecombineerd tot een kwaliteitsbeeld. Vervolgens wordt aan de 
hand van dit kwaliteitsbeeld een strategie voor de toekomstige 
ontwikkeling gevormd. In de structuurvisiePlus is voor elke kern 
een uitwerking gemaakt waarbij de ruimtelijke kwaliteiten en de 
toekomststrategie van de kern in kaart zijn gebracht. De 
vastgestelde ruimtelijke kwaliteiten leiden hier tot bepaalde 
groeibeperkingen. Na de uitwerkingen voor de kernen wordt een 
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beschrijving gegeven van een aantal projecten waarmee de 
gemeente het beleid wil uitwerken, verfijnen en concretiseren. 
Deze structuurvisiePlus is eigenlijk nog geen structuurvisiePlus, 
maar een onderdeel ervan. Er wordt een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld gegeven. In deze structuurvisiePlus wordt echter 
alleen nog maar een kwantitatief programma gegeven en geen 
kwalitatief programma. Er vindt dus ook geen confrontatie tussen 
structuurbeeld en programma plaats. De structuurvisiePlus voldoet 
daarom nog niet aan de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in 
de partiele herziening van het streekplan (1998). Uit deze 
structuurvisiePlus zijn weinig aanknopingspunten te halen die 
gebruikt kunnen warden bij het bedenken van een instrumentarium 
voor de verdeling van wonen en werken in het landelijk gebied. Dit 
komt doordat de structuurvisiePlus alleen betrekking heeft op het 
grondgebied van de gemeente Alphen en Chaam. Men wil alleen 
voorzien in de locale behoefte aan wonen en werken. Regionale 
oplossingen komen in deze structuurvisiePlus niet aan de orde. 

StructuurvisiePlus gemeente Uden en gemeente Veghel 
De structuurvisiePlus Uden/Veghel begint met een beschrijving van 
de ontwikkelingsgeschiedenis van beide gemeenten. Vervolgens 
warden de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
genoemd en wordt aangegeven wat de opgaven voor de toekomst 
zijn. Daarna wordt een ruimtelijk structuurbeeld gegeven. Dit 
beeld bestaat uit een waardering van de bestaande kwaliteiten, 
die de essentie van het gebied vormen, en voorstellen voor het 
verder ontwikkelen daarvan. De structuurvisiePlus wordt vervolgd 
met een weergave van de mogelijkheden van uitbreidingsprincipes 
per kern . Voor elke kern is aangegeven op welke manier deze, 
aansluitend op de bestaande stedelijke structuur, in de toekomst 
uit zou kunnen breiden. Er wordt een aantal mooie voorstellen 
gedaan om de kleine kernen in beide gemeenten uit te breiden op 
grond van een stedebouwkundige visie op de structuur van de kern. 
De voorstellen komen voort uit de historische gegroeide 
stedebouwkundige ontwikkeling. Na deze voorstellen volgt de 
positiebepalingen van de gemeenten Uden en Veghel; hun 
identiteit, ambitie en missie. Opvallend is dat men in beperkte 
mate voor de regionale opvang van wonen en werken wil zorgen, 
terwijl dit toch twee groeiklasse 4-kernen zijn. Een volgende stap 
is het programma en de structuurvisiePlus eindigt met een 
confrontatie tussen structuurbeeld en programma; de uiteindelijke 
structuurvisiePlus. 
De structuurvisiePlus Uden-Veghel is eigenlijk geen 
structuurvisiePlus. De structuurvisiePlus is vanuit een duidelijke 
ontwerpbenadering tot stand gekomen. Het ruimtelijk 
structuurbeeld is het ontwerp in plaats van de basis voor het 
ontwerp. Het ontwerp is wel tot stand gekomen vanuit een 
ruimtelijke analyse van het gebied en een visie op de meest 
gewenste ontwikkeling van de potenties en zwaktes van het 
gebied, zoals bij de opstelling van een structuurbeeld ook de 
bedoeling is , en niet vanuit een concreet programma. Het lijkt nu 
echter alsof de analyse die is gedaan voor het gebied maar tot een 
ontwerp kan leiden. De visie voor Uden en Veghel is een eindplan 
dat over dertig jaar klaar is. Het plan geeft ruimte voor een 
toekomst. Er is geen ruimte voor afweging; er vindt geen 
confrontatie met het programma plaats, maar een stapsgewijze 
invulling ervan . Er warden geen zoeklocaties aangegeven, maar de 
locaties waar in de toekomst gewoond of gewerkt moet gaan 
warden zijn al vastgelegd in het beeld dat men ruimtelijk 
structuurbeeld noemt. Bepaalde ontwikkelingsrichtingen warden 

hiermee uitgesloten. Er warden geen alternatieven gegeven voor 
de ontwikkeling van Uden en Veghel. De SY+ geeft bijvoorbeeld 
geen mogelijkheid tot een afweging met betrekking tot de 
gewenste stedelijke uitbreidingsrichtingen van Uden. In het 
structuurbeeld zoals dat nu voorligt is de zone Uden-Boekel de 
enige richting voor de lange termijn. Niet duidelijk wordt of er nog 
andere mogelijkheden zijn als blijkt dat vliegveld Volkel ook op de 
lange termijn zijn geluidscontour over grote delen van het gebied 
heeft liggen. Hiermee voldoet de structuurvisiePlus in wezen niet 
aan de structuurvisiePlus ten grondslag liggende gedachten zoals 
verwoord in de partiele herziening van het streekplan. Als het in 
de toekomst anders loopt en de wensen verschuiven , is het 
twijfelachtig of het structuurbeeld dat voor de komende 30 jaar 
richting zal moeten geven, inderdaad dat duurzame karakter 
heeft. 
Het plan geeft ook niet duidelijk aan water gebeurt als er in het 
streekplan een keuze voor stedelijke regio voor dit gebied wordt 
gedaan. Deze structuurvisiePlus biedt hier zowel met betrekking 
tot het structuurbeeld als het programma geen mogelijkheden 
voor. 

Ruimtelijke regiovisie Breda-Ti/burg 
De ruimtelijke regiovisie Breda-Tilburg is geen structuurvisiePlus, 
maar de systematiek ervan is te vergelijken met een 
structuurvisiePlus. Er wordt gekeken vanuit een lange termijn
perspectief. Ook de Plus zit er duidelijk in ; er wordt vanuit de 
duurzame ruimtelijke structuur naar het gebied gekeken. De 
regiovisie is opgebouwd uit drie delen; een beschrijving van de 
duurzame dragers van de ruimtelijke structuur, een beschrijving 
van wat er in deze regio redelijkerwijs binnen de planperiode van 
zo'n dertig jaar aan ontwikkelingen valt te verwachten en een 
beschrijving van programmatische uitgangspunten waarin de 
ontwikkelingen en doelstellingen zijn opgenomen. De aanleiding 
voor deze regiovisie is de enorme stedelijke ontwikkeling die een 
bedreiging vormt voor het tussengebied van Tilburg en Breda . Deze 
regiovisie resulteert in een kaart van het gebied. Op deze kaart 
zijn een vijftal blokken aangegeven. In de gebieden buiten deze 
blokken zijn keuzes voor de toekomst gemaakt. Hier vindt geen 
groei plaats, omdat anders de duurzame ruimtelijke structuur zou 
warden aangetast. In de gebieden die binnen de blokken liggen 
zijn nog geen keuzes gemaakt. In deze gebieden is de vervlechting 
van de verschillende elementen (zoals groen , water, infrastructuur 
etc.) dermate groot dat er conflicten ontstaan. In deze gebieden 
liggen dus ontwerpvraagstukken, die zijn gedefinieerd met 
randvoorwaarden. Uit deze regiovisie blijkt dat het op elkaar 
stapelen van kaartlagen niet leidt tot een plan, maar tot 
ontwerpvraagstukken. 

StructuurvisiePlus gemeente Bergen op Zoom en gemeente 
Roosendaal 
De structuurvisiePlus Bergen op Zoom/Roosendaal verkeert nog in 
de beginfase en bestaat nog maar uit enkele concepten. Er is een 
structuurbeeld gemaakt, evenals beschrijvingen van de huidige 
kwaliteiten , de potenties, de plannen en voornemens en de 
discussies die gaande zijn. Het programma tot 2015 ligt vast. 
Verder wordt er ook al een structuurvisiePlus-kaart gegeven . Men 
wil hierin Bergen op Zoom en Roosendaal zien als een stedelijke 
regio met twee gezichten , met een tussenliggend gebied, waarin 
groen de basis vormt voor nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen. De 
landbouw vormt de dragende functie van het landelijke gebied. 



Er is al een structuurbeeld gemaakt, maar hierbij is niet echt 
sprake van een duurzaam structuurbeeld. De huidige situatie wordt 
weergegeven en beschreven in verschillende lagen. Hierbij wordt 
echter niet aangegeven wat nou het duurzame karakter is. Deze 
structuurvisiePlus voldoet daarom op dit moment niet aan de 
uitgangspunten uit de partiele herziening van het streekplan . Ook 
motiveringen voor bepaalde locatiekeuzen in de structuurvisiePlus
kaart ontbreken. 
Het wonen en werken wordt in deze structuurvisiePlus zoveel 
mogelijk geconcentreerd in de steden. Bergen op Zoom en 
Roosendaal zijn beide groeiklasse 5-kernen, dus zij moeten de 
groei van de regio opvangen. Ondanks de gezamenlijke 
structuurvisiePlus durven de gemeenten het nog niet echt aan om 
de programma's voor wonen en werken van beide gemeenten 
samen te pakken en te combineren tot een programma. 

Algemene conclusie instrument structuurvisiePlus 

Uit de quick-scan kunnen een aantal conclusies worden getrokken 
die betrekking hebben op de bruikbaarheid van het instrument 
structuurvisiePlus. 
Er is geen enkele structuurvisiePlus die er uit ziet zoals de 
provincie het wil. Geen enkele van de onderzochte 
structuurvisiesPlus voldoet aan de uitgangspunten zoals die zijn 
neergelegd in de partiele herziening van het streekplan (1998). Het 
probleem is vaak dat de gemeente de opdrachtgever is en niet de 
provincie. De bureaus die de structuurvisiesPlus maken worden 
door de gemeente betaald en doen dus ook wat de gemeente wil. 
De provincie heeft wel haar inbreng (vooral bij de 
structuurvisiesPlus die als pilot zijn ontwikkeld), maar als de 
gemeente haar eigen zin doordrijft blijkt de provinciale invloed te 
klein. 
In een aantal gevallen waarbij men het product een 
structuurvisiePlus noemt is alleen nog maar een structuurbeeld 
gevormd (Heeze en Leende, Cranendonck, Gilze en Rijen , Alphen 
en Chaam) . Soms is er ook een programma gevormd, maar heeft de 
confrontatie tussen structuurbeeld en programma nog niet 
plaatsgevonden (Moerdijk). Ook komt het voor dat zowel een 
structuurbeeld als een programma en een structuurvisiePlus is 
gevormd, maar dat het niet goed is gelukt om tot een goede 
scheiding tussen de drie begrippen te komen (Land van Cuijk) . Een 
ander verschijnsel is dat de structuurvisiePlus een ontwerp is in 
plaats van de basis voor een ontwerp (Uden/Veghel) . Bij de 
structuurvisiePlus van Bergen op Zoom en Roosendaal is men zelfs 
niet eens tot een goed duurzaam structuurbeeld gekomen. 
In de eerste fase van de ontwikkeling van een structuurvisiePlus is 
het nog niet aan de orde om regionaal af te stemmen . Het 
structuurbeeld kan voor elke gemeente afzonderlijk gemaakt 
worden , want dat geeft de kwaliteiten van het grondgebied van de 

gemeente weer. Dit geldt in feite ook voor het programma. In de 
structuurvisiePlus kan daar een meerwaarde aan toegekend 
worden door de kwaliteiten en gebreken van meerdere gemeenten 
zodanig te combineren dat er een complementair beeld ontstaat 
waarin de ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst worden 
aangegeven. De gemeentelijke woningbouwprogramma's en 
programma's voor bedrijventerreinen kunnen bij elkaar opgeteld 
worden zodat meerdere gemeenten samen kunnen fungeren als 
een regionale woning- en bedrijvenmarkt. Zo kunnen gemeenten 
profiteren van elkaars eigenschappen. Het blijkt echter dat 
gemeenten het op dit moment nog niet aandurven om hun 
programma's voor wonen en werken te combineren tot een 
program ma. 
Het blijkt dat de kwaliteit van de structuurvisiesPlus die door 
meerdere gemeenten gemaakt zijn over het algemeen wat groter 
is dan die van structuurvisiesPlus die door een gemeente zijn 
gemaakt. Dit komt vooral omdat er dan ook gekeken wordt naar de 
ruimtelijke kwaliteit op een regionaal schaalniveau . Dit zie je 
bijvoorbeeld in de Kempen, waar men de dorpen niet in oostelijke 
of westeli jke richting wil uitbreiden, omdat dan de 
beekdalenstructuur wordt aangetast. Het nadeel is echter dat men 
bij gemeentelijke samenwerking minder nauwkeurig op de kernen 
kan inzoomen en dus vaak niet komt tot een weergave van de 
uitbreidingsprincipes per kern . Erg belangrijk bij de 
intergemeentelijke samenwerking is dat alle gemeenten hier ook 
achter staan. Nu zie je dat er gemeenten zijn die bezwaar gaan 
indienen tegen hun eigen structuurvisiePlus (Land van Cuijk) . De 
gemeenten gaan wat dat betreft nog te veel voor hun eigen 
belangen. 
Een belangrijke conclusie die uit de analyse van de 
structuurvisiesPlus volgt is dat het op elkaar stapelen van 
kaartlagen niet tot een plan leidt , maar tot ontwerpvraagstukken . 
In bepaalde gebieden is de vervlechting van de verschillende 
elementen (zoals groen, water, infrastructuur etc.) zo groot dater 
conflicten ontstaan . Deze leiden niet meteen tot een oplossing, 
maar tot ontwerpvraagstukken die gedefinieerd kunnen worden 
met randvoorwaarden . Het op elkaar stapelen van kaartlagen kan 
dus zelden leiden tot een plan. 
Een andere belangrijke conclusie is dat er tot op heden in geen 
enkele gemeente op basis van locale kwaliteiten wordt gekozen 
voor het niet verder accommoderen van bedrijven of woningen. 
Blijkbaar zijn de gemeenten van mening dat de kernen nog 
behoorlijk wat uitbreidingsmogelijkheden hebben die niet ten 
koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. De structuurvisiesPlus 
geven dus onvoldoende aanleiding tot het realiseren van regionale 
bedrijventerreinen . Daar waar momenteel regionale 
bedrijventerreinen besproken worden, houden gemeenten nog 
steeds de optie open om ook locale uitbreidingen toe te staan 
(Kempen, Land van Cuijk). 
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Bijlage 3: Voorstel regio-indeling Noord-Brabant 

regio 

Bergen op Zoom/Roosendaal 

Breda 

Land van Heusden en Altena 

Waalwijk 

Tilburg 

·s-Hertogenbosch 

Eindhoven 

De Kempen 

Oss 

Uden/Veghel 

Helmond 

Land van Cuijk 

Gemeenten met hoofdkern in het landelijk 
gebied 

Woensdrecht 
Steenbergen 
Halderberge 

Moerdijk 
Drimmelen 

Geertruidenberg 
Zundert 

Werkendam 
Woudrichem 

Aalburg 

Loon op Zand 

Alphen-Chaam 
Baarle-Nassau 
Hilvarenbeek 

Oisterwijk 

Haaren 
Boxtel 

Sint-Michielsgestel 

Oirschot 
Heeze-Leende 

Cranendonck 

Reusel-De Mierden 
Bergeijk 

Bladel 
Eersel 

Lith 
Ravenstein 

Landerd 
Bernheze 

Schijndel 
Sint Oedenrode 

Boekel 

Laarbeek 
Gernert-Bake[ 

Deurne 
Asten 

Someren 

Grave 
Cuijk 

Mill 
Sint Anthonis 

Boxmeer 

Gemeenten met hoofdkern in het stedelijk 
gebied 

Bergen op Zoom 
Roosendaal 

Rucphen 

Etten-Leur 
Breda 

Oosterhout 

Waalwijk 
Heusden 

Gilze-Rijen 
Tilburg 
Dongen 

Goirle 

's-Hertogenbosch 
Vught 

Eindhoven 
Best 

Son en Breugel 
Nuenen 
Geldrop 

Waalre/ Aalst 
Veldhoven 

Valkenswaard 

Maasdonk 
Oss 

Uden 
Veghel 

Helmond 
Mierlo 



Bijlage 4: Regionale cijfers wonen en werken 
C: 
Cl) 

vraag vraag vraag aanbod aanbod aanbod aanbod plannings- plannings- 011 

regio .!!! 
wonen wonen wonen wonen wonen wonen wonen opgave opgave 

._, 
iii 

2000-2010 2010-2015 2000-2015 vastgesteld ontwerp- voor- totaal beleidsrijk beleidsarm 
en plannen overleg (vraag- (vraag-

vigerend aanbod aanbod 
vast) totaal) 

Bergen op 
Zoom/Roosendaal 1.265 280 1.545 555 40 640 1.235 990 310 

Breda 2.465 835 3.300 1.096 429 606 2.131 2.204 1.169 

Land van Heusden en 
Altena 1.820 745 2.565 401 145 55 601 2.164 1.964 

Waalwijk 585 170 755 247 74 64 385 508 370 

Tilburg 1.485 410 1.895 268 136 663 1.067 1.627 828 

·s-Hertogenbosch 1.860 520 2.380 588 1.555 259 2.402 1.792 -22 

Eindhoven 2.420 760 3.180 611 114 189 914 2.569 2.266 

De Kempen 1.720 590 2.310 546 42 120 708 1.764 1.602 

Oss 1.630 680 2.310 499 56 656 1.211 1.811 1.099 

Uden/Veghel 1.345 520 1.865 681 120 681 1.482 1.184 383 

Helmond 4.125 1.450 5.575 802 948 47 1.797 4.773 3.778 

Land van Cuijk 3.165 1.010 4.175 1.081 1.756 316 3.153 3.094 1.022 

totaal 23 .885 7.970 31.855 7.375 5.416 4.296 17.087 24.480 14.769 ..., 
C: 
<1l 

Tabel 1: Vraag-aanbod confrontatie wonen landelijk gebied 
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C: regio vraagraming 'Global aanbod Vraag <2.500 m2 en > 2.500 m2 planningsopgave 
<II on Competition' in ha 
~ 
''"" 2000- 2010- 2000- 01-01 · 2000- 2010- 2000- 2000- 2010- 2000-ii:i 

2010 2015 2015 2000 2010 2015 2015 2010 2015 2015 
-- --------- -

Bol I Roosendaal 

Landelijk gebied (LG) 52,0 25,5 77,5 6,6 5,3 2,6 7,9 -1,3 2,6 1,3 

Regionaal terrein (RT) 46,7 22,9 69,6 46,7 22,9 69,6 

Stedelijke regio (SR) 162,0 73,0 235,0 34,5 127,5 73,0 200,5 

Totaal 214,0 98,5 312,5 41, 1 172,9 98,5 271,4 

Breda 

LG (excl. zeeh. Moerdijk) 131 ,0 71 ,5 202,5 17,6 13,4 7,3 20,7 -4, 2 7,3 3, 1 

RT 117,6 64,2 181,8 117,6 64,2 181,8 

SR (incl. zeeh. Moerdijk) 667,0 382,5 1049,5 381 ,9 285, 1 382,5 667,6 

Totaal 798,0 454,0 1252,0 399,5 398,5 454,0 852,5 

Land van Heusden en 
Altena 

LG 38,0 19,5 57,5 15,0 3,9 2,0 5,9 -11, 1 2,0 -9, 1 

RT 34, 1 17,5 51,6 34, 1 17,5 51,6 

SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

...., Totaal 38,0 19,5 57,5 15,0 23,0 19,5 42,5 
C 
n:, 

..c Waalwijk n:, 
I.. 

CJ? 
"O LG 4,0 2,0 6,0 2,9 0,5 0,2 0,7 -2,4 0,2 -2,2 I.. 
0 
0 
z 

RT 3,5 1,8 5,3 3,5 1,8 5,3 Cl> ·;:; 
C ·s;: SR 
e 

128,0 56,5 184,5 31,1 96,9 56,5 153,4 

a. 
Cl> Totaal 

"O 
132,0 158,5 290,5 34,0 98,0 58,5 156,5 

C 
n:, Ti/burg > 

"O 
Cl> 
:0 LG 28,0 14,0 42,0 22,8 3,3 1, 7 5,0 -19,5 1,7 -1 7,8 

Cl> 
on 

.::t:. RT 24,7 12,3 37,0 24,7 12,3 37,0 . ....., 
Q) 
"O 

SR 245,0 125,5 370,5 139,4 105,6 125,5 231, 1 C 
~ ...., 
(1J Totaal 273,0 139,5 412 ,5 162,2 110,8 139,5 250,3 .c 
C 

C 's-Hertogenbosch 
Cl> 

.::t:. 
I.. 
(1J 

LG 26,0 14,0 40,0 9,6 4,8 2,6 7,4 -4,8 2,6 -2,2 ~ 
C 
(1J 

RT 21,2 11,4 32,6 21 ,2 11,4 32,6 C 
(1J 
C 
0 SR 120,0 65,0 185,0 41,3 78,7 65,0 143,7 3: 



Totaal 146,0 79,0 225,0 50,9 95, 1 79,0 174, 1 
C: 
G> 

Eindhoven an 
_!g . ..., 

LG 107,0 34,5 141 ,5 20,3 21 ,9 7, 1 29,0 1,6 7, 1 8,7 iii 

RT 85, 1 27,4 112,5 85, 1 27,4 112,5 

SR 280,0 137,5 417,5 247,7 32,3 137,5 169,8 

Totaal 387,0 172,0 559,0 268,0 119,0 172,0 291 ,0 

De Kempen 

LG 38,0 17,5 55,5 5,0 7,8 3,6 11 ,4 2,8 3,6 6,4 

RT 30,2 13,9 44, 1 30,2 13,9 44, 1 

SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 38,0 17, 5 55,5 5,0 33,0 17,5 50,5 

Oss 

LG 34,0 19,0 53,0 22,2 6,3 3,5 9,8 -15,9 3,5 -12,4 

RT 27,7 15,5 43,2 27,7 15,5 43,2 

SR 74,0 32,0 106,0 23 ,2 50,8 32,0 82,8 

Totaal 108,0 51,0 159,0 45 ,4 62,6 51 ,0 113,6 

Uden-Veghel 

LG 28,0 12,0 40,0 30, 1 5,2 2,2 7,4 -24,9 2,2 -22,7 

RT 22,8 9,8 32,6 22,8 9,8 32,6 ..... 
C: 
n:, 

SG 95 ,0 41,0 136,0 48,9 46, 1 41 ,0 87, 1 ..c 
n:, 
L. 

a:i 

Totaal 123,0 53,0 176,0 79,0 44,0 53,0 97,0 ' -0 
L. 
0 
0 

Helmond z 
(I) 
·c; 

LG 75,0 30,5 105,5 0,0 15,4 6,3 21 ,6 15,4 6,3 21 ,6 C: ·s: 
0 
L. 

RT 59,6 24,2 83,9 59,6 24,2 83 ,9 
a. 
(I) 
-0 

SG 95 ,0 42,0 137,0 79,3 15,7 42,0 57,7 
C: 
n:, 
> 

-0 
Totaal 170,0 72,5 242,5 118,9 90,7 72,5 163,2 

(I) 

ii 
(I) 
Cl) 

Land van Cuijk .:.t:. ....... 
v 

LG 80,0 31 ,0 111,0 15,0 14,8 5,7 20,5 -0,2 5,7 5,5 -0 
C: 
~ 

RT 65,2 25,3 90,5 65,2 25,3 90,5 
..... 
(I) 
~ 

.5 
SG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C: 

(I) 
.:.t:. 

Totaal 80,0 31 ,0 111,0 15,0 
L. 

65,0 31 ,0 96,0 f 
C: 
(I) 

C: 
(I) 
C: 

Noord-Brabant 0 
~ 
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LG 

RT 

SR 

TOTAAL 

Tabet 2: 

641,0 291,0 932,0 

1866,0 955,0 2821,0 

2507,0 1246,0 3753,0 

Vraag-aanbod con[ rontatie werken /andelijk gebied 

183,9 92,3 41,9 134,2 -91 ,6 41,9 -49,7 

548,7 249, 1 797,8 548,7 249, 1 797,8 

1027,3 838,7 955,0 1793,7 

1211,2 1295,8 1246,0 2541,8 



Bijlage 5: Bestaan . Noord-Brabant de regio-indelingen m 
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1.1 Een ujtwerkjng voor regfo Helmond 

In het eerste deel van het afstudeerproject is een instrumentarium 
ontwikkeld voor de verdeling van wonen en werken in het landelijk 
gebied van de provincie Noord-Brabant. De aanleiding hiervoor is 
het feit dat Brabant aan het vollopen is. Elke kern in Brabant blijft 
zich uitbreiden met woningen en bedrijventerrein. Er lijkt geen 
eind aan te komen . Nieuwe woonuitbreidingen voegen zich vaak 
niet in landschappelijke structuren en ook bedrijventerreinen 
worden regelmatig op een niet passende wijze in het landschap 
gei'ntegreerd . Er vindt dus een verdere verstening plaats van het 
landelijk gebied . De oorzaken van de verstening van het landelijk 
gebied liggen vooral in het feit dat er te weinig wordt gekeken 
naar de onderste, abiotische laag en dat er nauwelijks wordt 
ontworpen op een regionaal niveau, een schaalniveau waarop de 
integratie en confrontatie van stedelijke functies en natuurlijke 
waarden de grootste samenhang vertonen . Het probleem van de 
verstening is dat allerlei regionale kwaliteiten worden aangetast. 
Het is daarom de hoogste tijd om meer aandacht aan deze 
ruimtelijke kwaliteit te besteden en zorgvuldiger met het landelijk 
gebied om te gaan. 

Om het nieuwe instrumentarium te laten slagen zijn een aantal 
aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen is het 
ontwikkelen van een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor elke 
regio die in het eerste deel van het afstudeerproject is 
aangewezen, op basis waarvan locaties voor wonen en werken 
kunnen worden gekozen. De volgende stap in het afstudeerproject 
is dan ook het ontwikkelen van een dergelijk structuurbeeld voor 
de regio Helmond, als voorbeeld van hoe je het maken van een 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld kunt aanpakken. Deze 
uitwerking kan dienen als pilot voor de uitwerking van de andere 
regio's. 

~ 

Resio Bergen op Zoom/Roosendoal D Resio Oss 

D Regio Rreda D Regio Uden/Veghel 

D Regio Land van Heusden en Altena D Regio l and van Cuijk 

Regio WMlwiJk 

CJ Regio Ti lburg 

D Regio ·s-Hertogenbos<h 

D Regio Helmood 

D Regio [ indhoven 

- Regio De Kempen 

De keuze is op Helmond gevallen , omdat hier de grootste 
ruimtebehoefte voor wonen en werken is van alle regio's in 
Brabant. Bovendien is er in de regio Helmond nog geen enkele 
gemeente met een structuurvisiePlus . Voor het maken van dit 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is het plangebied eerst 
uitvoerig gei'nventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot de 
vormgeving van een drietal duurzame onderleggers van het gebied. 
Door de onderleggers te confronteren met een viertal strategieen 
is het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld ontstaan . Dit duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld is vervolgens geconfronteerd met het 
programma voor wonen en werken voor de regio Helmond. Met 
andere woorden : er is op zoek gegaan naar locaties voor wonen en 
werken die uit ruimtelijk kwalitatief oogpunt het meest geschikt 
zijn . Door aan de kwaliteiten van het gebied specifieke 
programmapunten te koppelen , zijn op deze wijze toekomstige 
ruimtewensen voor wonen en werken gehonoreerd en is 
geprobeerd de bestaande kwaliteiten van het gebied te 
versterken. 

Het maken van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor de 
regio Helmond is in wezen vergelijkbaar met de structuurvisiePlus
benadering. Er is echter een nieuw aspect : in de uitwerking zal 
sprake zijn van een regionale benadering waarin zowel stad als 
ommeland samen gaan in een structuurvisiePlus. De uitwerking zal 
op regionaal niveau plaatsvinden en zal om die reden ook enige 
mate van abstractie vertonen . De uiteindelijke toedeling van de 
kwantitatieve behoefte aan wonen en werken zal plaatsvinden 
puur op basis van regionale kwaliteiten. Dat betekent dat het niet 
zo hoeft te zijn dat in de uiteindelijke verdeling iedere gemeente 
zijn eigen behoefte aan wonen en werken kan accommoderen. 

Figuur 1: De ligging van regio Helmond 



Figuur 2: De verstening van het /andelijk gebied 
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1.2 LJjtgangspunten 

Bij het maken van een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en de 
uiteindelijke locatiekeuze voor regio Helmond dienen een aantal 
uitgangspunten te worden gehanteerd: 
• Bi j de verdeling van wonen en werken dient het 

stappenschema uit deel 1 van het afstudeerproject te worden 
gevolgd . Dit betekent dat er geen locaties voor wonen en 
werken gekozen mogen worden op basis van het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld, voordat alle inbreidings- en 
herstructureringslocaties en bestaande uitbreidingslocaties zijn 
benut. 

• De onderste laag, waarbij het gaat om aspecten als water, 
bodem, landschap, natuur en cultuurhistorie, moet sturend en 
structurerend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Op die 
wijze kan bereikt worden dat ruimtelijke kwaliteiten die in de 
regio aanwezig zijn sturend zijn voor nieuwe verstedelijking. 

• Er moet rekening gehouden worden met de criteria voor 
ruimtelijke kwaliteit op regionaal schaalniveau die in het 
eerste deel van het afstudeerverslag zijn genoemd: 

de aanwezigheid van verschillende landschappen of 
gebieden met verschillende karakters 
afwisseling in open- en geslotenheid 
aanwezigheid van groene bufferzones tussen steden 
goede bereikbaarheid van functies 
bundeling van ruimte voor bedrijventerreinen 
aanwezigheid van gebieden met hoge cultuurhistorische 
waarden en karakteristieke landschappen 
aanwezigheid van gebieden en verbindingszones behorend 
tot de ecologische hoofdstructuur 
zonering en ontmenging van functies 
variatie door menging van functies waarbij dat wel 
mogelijk is 
aanwezigheid van open ruimten, bufferzones en 
natuurgebieden 
aanwezigheid van milieubeschermingsgebieden voor 
grondwater en bodem 

• Er moet rekening worden gehouden met beleidsuitgangspunten 
en dan met name provinciale beleidsuitgangspunten. 

1.3 De lagenbenadedng 

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor de regio Helmond zal 
worden ontworpen op basis van de lagenbenadering. De 
lagenbenadering wordt gehanteerd als basisidee voor nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen op rijks-, provinciaal en regionaal 
niveau. Het is een methode om inzicht te krijgen in de specifieke 
kwaliteiten van een gebied. In de lagenbenadering die de provincie 
Noord-Brabant hanteert wordt uitgegaan van drie lagen. De 
onderste en oudste laag is sturend en structurerend en wordt 
gevormd door de bodemtypologie , het watersysteem , de natuur, 
de landschappelijke kwaliteiten en de natuur- en 
cultuurhistorische waarden die hiermee verweven zijn. De 
onderste laag is het belangrijkste als we het hebben over de 
inrichting van een gebied, omdat deze laag onvervangbaar is. De 
middelste laag is de laag van de infrastructuur. Deze 'tussenlaag· 
bevat belangrijke weg-, spoor- en waterverbindingen. De bovenste 
laag is de laag van de occupatiepatronen : het ruimtegebruik voor 
wonen, werken, landbouw en recreatie. 

Figuur 3: De drie lagen. Laag 1: bodem, water, natuur en landschap. Laag 2: 
infrastructuur. Laag 3: het ruimtegebruik (Bron: Brabant Contrastrijk) 

Bij de inrichting van Noord-Brabant is in het verleden onvoldoende 
rekening gehouden met de verschillende lagen en met name de 
onderste laag. Een probleem dat hieruit voortvloeit is de 
verontreiniging van bodem en water. Ook zijn de natuur en het 
landschap zoals dat oorspronkelijk aanwezig was aangetast en de 
ruimtelijke verscheidenheid is eveneens in het geding. Om deze 
problemen in de toekomst te voorkomen en de kernkwaliteiten van 
de provincie te behouden en te versterken , moet het gebruik van 
de ruimte afgestemd worden op de onderste laag in plaats van 
deze laag te onderwerpen aan elk gebruik van de ruimte dat ons 
op het eerste gezicht wenselijk lijkt. Ook de middelste laag moet 
meer sturend en ordenend worden voor ruimtelijke ontwikkelingen 
in Brabant dan nu het geval is. Het is dus zaak om in de toekomst 
vanuit de ondergrond en de aanwezige infrastructuur uitbreidingen 
te plannen en te ontwikkelen . Als voorbeeld kunnen we stellen dat 
het niet logisch is om in de polder te bouwen, waar vervolgens een 
infrastructuur voor aangelegd moet worden, die ook nog eens het 
landschap aantast. 

Samengevat is de lagenbenadering dus een werkwijze om 
ruimtelijke keuzen te onderbouwen en zorgvuldig en duurzaam 
ruimtegebruik te stimuleren. Per gebied leidt deze 
benaderingswijze tot verschillende (ruimtelijke) uitkomsten, 
afhankelijk van de specifieke regionale of lokale kwaliteiten en 
omstandigheden. Soms ligt hierbij de nadruk op behoud, 
bijvoorbeeld van belangrijke natuurwaarden, soms op beheer, 
zoals bij cultuurhistorisch waardevolle landschappen en soms op 
verdere (stedelijke) ontwikkeling ten behoeve van de economische 
dynamiek. De vragen ·waar' en vooral 'op welke wijze' ruimtelijke 



ontwikkelingen dienen plaats te vinden, kunnen door toepassing 
van de lagenbenadering beter worden beantwoord. 

1.4 Plan van aanpak 

Om te komen tot een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld voor de 
regio Helmond en het aanwijzen van concrete locaties voor wonen 
en werken is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak 
bestaat uit een vijftal onderdelen die hier kort zullen worden 
uitgelegd: 

inventarisatie en interpretatie 

11 
duurzame onderleggers 

JL 
strategieen 

J L 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 

11 
confrontatie met programma en 

locatiekeuze 

Figuur 4: Plan van aanpak 

1. lnventarisatie en interpretatie: 
Bij de inventarisatie en interpretatie van het gebied wordt eerst 
gekeken naar de gebiedscontext en de historische ontwikkeling van 
het gebied. Het gebied wordt gedefinieerd en in zijn context 
geplaa1sL Vervolgens wordt ne1 gebied geanalyseerd en 
gei·nterpreteerd door middel van de lagenbenadering . Per laag 
wordt aangegeven wat de kenmerken van het gebied zijn . De lagen 
worden in kaart gebracht en geven op die manier een beeld van de 
ruimtelijke karakteristiek van het gebied. 

2. Duurzame onderleggers: 
De inventarisatie en interpretatie resulteren uiteindelijk in een 
drietal duurzame onderleggers. Per laag wordt een beeld gegeven 
van de kwaliteiten van die laag. De kansen , maar ook de 

bedreigingen van elke laag worden in beeld gebracht. In deze drie 
onderleggers wordt de ruimtelijke kwaliteit integraal benaderd: 
juist ook kwaliteiten die te maken hebben met water, 
cultuurhistorie en milieu worden expliciet in beeld gebracht. Deze 
duurzame onderleggers zijn de basis , de onderleggers waarop 
ruimtelijke keuzen in de toekomst worden gefundeerd. 

3. Strategieen: 
Er dient ook ingespeeld te worden op de (nog niet bekende) 
ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied. Dit is het 
dynamische gedeelte van het plan van aanpak: vanuit de 
verschillende kwaliteiten en de waardering daarvan kunnen de 
potenties (los van het programma) van het gebied geformuleerd 
worden. Die potenties leiden tot strategieen gericht op de aard 
van de ingreep in (onderdelen van) stad of landschap. Er zullen 
vier strategieen opgesteld worden: 
• blauwe strategie: water 
• groene strategie: natuur 
• rode strategie: verstedelijking 
• gele strategie: landbouw 

4. Duurzaam ruimtelijk structuurbeeld: 
Om te komen tot het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld worden 
de bestaande ruimtelijke structuur en de vier strategieen met 
elkaar geconfronteerd. Er vind dus een confrontatie plaats van het 
statische, duurzame beeld (duurzame onderleggers) met de 
dynamische beelden (strategieen). Dit resulteert in een kaart met 
een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld. 

5. Confrontatie met programma en locatiekeuze: 
Wanneer het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld gereed is wordt 
het geconfronteerd met het programma voor wonen en werken 
voor de regio Helmond. Met andere woorden: er wordt op zoek 
gegaan naar locaties voor wonen en werken die uit ruimtelijk 
kwalitatief oogpunt het meest geschikt zijn . Hierbij is er van uit 
gegaan dat alle inbreidings- en herstructureringslocaties en 
bestaande uitbreidingslocaties in de regio reeds zijn benut. In de 
praktijk moet daar natuurlijk eerst naar worden gekeken , voordat 
men tot nieuwe verstedelijking in de vorm van uitbreiding over 
gaat. De confrontatie met het programma is dus een scenario 
waarbij is uitgegaan van een maximale noodzaak tot verdere 
verstening van het buitengebied. Het totale programma zal in dit 
scenario terecht komen op nieuwe locaties. Bij het verdelen van 
het programma over de gehele regio zal moeten worden 
aangetoond dat de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. De 
uiteindelijke keuze voor de locaties moet plaatsvinden uit 
ruimtelijk-kwalitatieve overwegingen. Na de uiteindelijke 
locatiekeuze moet er teruggekoppeld worden naar de 
probleemstelling en moet bekeken worden of de doelstelling is 
gehaald . 

1. 5 Opbouw van het afstudeerverslag 

In dit tweede deel van het afstudeerverslag is een uitwerking 
gemaakt voor regio Helmond. In hoofdstuk 2 vindt de inventarisatie 
en interpretatie van het gebied plaats . Hierbij wordt het gebied in 
zijn context beschreven en wordt iets verteld over de historische 
ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt de lagenbenadering op het 
gebied toegepast. Deze analyse resulteert in een drietal kaarten 
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met de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied. Deze 
duurzame componenten zijn de onderleggers, waarop ruimtelijke 
keuzen in de toekomst worden gefundeerd . In hoofdstuk 4 wordt 
ingespeeld op de (nog niet bekende) ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied. Hiervoor worden vier strategieen opgesteld. Bij de 
vorming van de strategieen wordt rekening gehouden met de 
uitgangspunten die in het eerste deel van het project zijn 
opgesteld en die in paragraaf 2 van dit hoofdstuk nog eens zijn 
genoemd. In hoofdstuk 5 worden de bestaande ruimtelijke 
structuur en de vier strategieen met elkaar geconfronteerd. Dit 
resulteert in een kaart met een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. In hoofdstuk 6 vindt een confrontatie plaats van 
het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en het programma voor 
wonen en werken . Locaties die uit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt 
geschikt blijken , worden tegen elkaar afgewogen. Vervolgens vindt 
er een locatiekeuze plaats van de meest geschikte woon- en 
werklocaties. Hoofdstuk 7 tenslotte geeft een terugkoppeling. 
Hierbij wordt de vraag beantwoord of deze manier van uitwerken 
geleid heeft tot het doel dat ik voor ogen had , namelijk het 
verdelen van wonen en werken op een kwalitatief hoogwaardige 
manier. 
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2. 1 lnte;d;ng 

In dit hoofdstuk wordt een interpretatie en inventarisatie gegeven 
van regio Helmond. In paragraaf 2 wordt een korte beschrijving 
gegeven van de regio en de belangrijkste structurerende 
elementen. De historische ontwikkeling van het gebied wordt in 
paragraaf 3 beschreven . In paragraaf 4 wordt iets verteld over de 
geschiedenis van de enige stad in de regio, namelijk Helmond. Ook 
de geschiedenis van de overige gemeenten in de regio komt aan de 
orde, namelijk in paragraaf 5. In paragraaf 6 tenslotte wordt de 
positie van Helmond in de regio beschreven. 

2.2 Gebjedsafbaken;ng 

De door mij gekozen regio Helmond ligt in het zuidoosten van de 
provincie Noord-Brabant en beslaat een gebied van ongeveer 18 bij 
31 kilometer . De begrenzing van het plangebied is gebaseerd op de 
functionele orientatie van gemeenten en kernen binnen deze 
regio. De gemeenten zijn alien georienteerd op Helmond. Deze 
regio is nooit eerder als zodanig aangemerkt, maar in het nieuwe 
streekplan van 2002 zal de regio waarschijnlijk worden aangemerkt 
als een van de regio's waarbinnen de verdeling van wonen en 
werken op een regionale schaal zal gaan plaatsvinden. 

Het plangebied bestaat uit een zevental gemeenten: Helmond, 
Laarbeek, Gernert -Bake!, Deurne, Asten , Someren en Mierlo. De 
grenzen van het plangebied worden gevormd door de 
gemeentegrenzen van deze zeven gemeenten. 
De belangrijkste structurerende elementen in het gebied zijn de 
Zuid-Willemsvaart die noord-zuid door het gebied loopt en de 
spoorlijn en de A67 die oost-west door het gebied lopen . Verder 
liggen er een aantal grote natuurgebieden in de regio; een deel 
van de Strabrechtse Heide in Someren, de Peel in Deurne en Asten 
en de Stippelberg in Gernert-Bake!. Kenmerkend zijn verder de 
beekdalen in het gebied en dan met name de beekdalen van de Aa 
en de Goorloop. Al deze structurerende elementen zijn tevens 
kenmerkend en van groot belang op bovenregionaal niveau. 
In het noordwesten van het plangebied ligt de gemeente Laarbeek. 
Deze gemeente bestaat uit vier kernen ; Beek en Donk, Lieshout, 
Aarle-Rixtel en Mariahout. In het noordoosten ligt de gemeente 
Gemert-Bakel. Deze gemeente bestaat uit zeven kernen ; Gernert , 
Bakel , Elsendorp, Handel, Milheeze, De Mortel en De Rips . Ten 
zuiden van de gemeente Gernert-Bake! bevindt zich de gemeente 
Deurne met de kernen Deurne, Vlierden, Liessel , Neerkant en 
Helenaveen. In het zuidoosten van de regio ligt de gemeente Asten 
met de kernen Asten, Heusden en Ommel. Ten westen van Asten 
ligt de gemeente Someren. Deze gemeente bestaat uit vier kernen , 
te weten Someren, Someren-Heide, Someren-Eind en Lierop. Ten 
noorden van Someren ligt de gemeente Mierlo met een kern , 
namelijk Mierlo en centraal in het westen van het plangebied ligt 
de gemeente Helmond met de stad Helmond. In figuur 6 zijn de 
belangrijkste structurerende elementen en de kernen in het gebied 
aangegeven . 

2.3 Hjstodsche ontwjkkeUng van het gebjed 

Van groot belang voor de historische ontwikkeling van regio 
Helmond is de Peelrandbreuk geweest. Het grensgebied van 
Brabant en Limburg wordt diagonaal doorsneden door een 

zuidoost-noordwest gericht breukenstelsel, waarvan de 
Peelrandbreuk de belangrijkste is . De breuken zijn lang geleden 
ontstaan door verschuivingen van de aardkorst en tijdens deze 
bewegingen is een deel van Brabant hoger komen te liggen ten 
opzichte van de omringende gebieden . De breuken verdelen het 
gebied in een aantal diepe en hoge schollen. De Peelrandbreuk ligt 
in het oosten van de regio Helmond. De breuk vormt de grens 
tussen de westelijke , zeer lage schol (de Centrale Slenk of de 
Roerslenk) en de oostelijk daarvan gelegen, hogere schollen (de 
Peelschollen) . Het Peelschollengebied bestaat uit een aantal 
breuken . Het gehele gebied ten oosten van de Peelrandbreuk is 
hoger gelegen en wordt de Peelhorst genoemd. 

• Hasselt 

Figuur 5: De /i gging van de Peelrandbreuk, Pee lhorst en Centrale Slenk (Bron: De 
ontstaansgeschiedenis van de Groote Peel) 
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Figuur 6: structurerende e/ementen en kernen in regio Helmond 
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De oudste nederzettingen in het oosten van Brabant zijn de dorpen 
dicht tangs de Maas geweest. Vanuit deze plaatsen trokken pioniers 
naar het westen. Hier en daar werd de grand ontgonnen totdat er 
op enige afstand van het oude dorp op een geschikt punt een 
nieuw dorp of gehucht ontstond . Vanuit de Meierij (gebied aan de 
Maas ten oosten van Den Bosch) drongen op deze wijze de boeren 
richting de Peel en er werd een reeks dorpen gesticht op of vlakbij 
de Peelrandbreuk tussen de Peelhorst en de Centrale Slenk. In de 
regio Helmond zijn dit Handel, Gernert, Mortel , Bakel, Deurne en 
Liessel. Bij deze dorpen bevinden zich veel oude akkercomplexen. 

In de 19e eeuw veranderde het wegenstelsel in de regio Helmond 
ingrijpend. Het provinciaal wegenplan breidde het wegennet in de 
tweede eeuwhelft voortdurend uit. De nieuwe wegen veranderden 
het landschap ingrijpend, door het wegbeeld zelf, maar ook door 
de beboming en doordat de heidevelden die tangs deze wegen 
lagen werden ontgonnen . Deze ontwikkeling was een impuls voor 
de industriele en de agrarische activiteiten in de regio. Van 1822 
tot 1826 werd een kanaal gegraven van Maastricht naar Den Bosch; 
de Zuid-Willemsvaart, die later werd doorgetrokken tot Luik. Dit 
kanaal voegde een nieuw beeld toe aan het landschap. Er verrezen 
industrieen tangs, er kwam bedrijvigheid en er werden bruggen 
gebouwd. In Someren en Asten is dit goed zichtbaar en een zwaar 
accent van industriele bedrijvigheid kreeg het kanaal in Helmond. 
Ook in Beek en Dank bevindt zich veel industrie aan het kanaal. Er 
vond ook een landschapsverandering in het gebied plaats met 
bebouwde akkers random de zich uitbreidende dorpen. De dorpen 
tangs het kanaal waren al ouder dan de dorpen bij de 
Peelrandbreuk, maar zijn door het ontstaan van het kanaal 
kanaaldorpen geworden. In 1866 werd de spoorlijn door de regio 
Helmond aangelegd, een verlengstuk van de lijn Breda-Eindhoven 
tot Vento . In de 80er jaren gingen er trams rijden tussen de 
grotere verkeersverbindingen tangs de dorpen die niet aan de 
spoorwegen la gen . 

Het gebied ten westen van de Peelrandbreuk wordt gekenmerkt 
door een beekdalenstelsel. Dit zijn oude beddingen die, eenmaal 
door de Maas verlaten , zijn gedegradeerd tot beekdalen. De Aa kan 
als de belangrijkste oude Maasbedding in deze regio warden 
beschouwd. 
Het uitgestrekte gebied ten oosten van de Peelrandbreuk wordt de 
Peel genoemd. Deze streek heeft een bijzondere betekenis. De 
Peel, op de grens van Limburg en Noord-Brabant gelegen , was 
vanouds een gebied van hoogveencomplexen , heidevelden , 
zandverstuivingen en moerassen . Kortom: een vrijwel 
ontoegankelijk gebied. Hier is nu weinig meer van over: het 
oorspronkelijke bos is verdwenen, de stuifzanden zijn bebost , de 
natte heide ontgonnen en het hoogveen is grotendeels verveend of 
vergraven. Dit huidige landschap is echter pas halverwege de 19e 
eeuw gaan ontstaan. Aanleiding hiervoor vormde onder andere de 
nieuwe Zuid-Willemsvaart. Via het kanaal konden per schip 
meststoffen warden aangevoerd. Daarnaast was het water van het 
kanaal zelf voedselrijk en kon gebruikt warden voor de bemesting . 
Langs de nieuwe grate wegen die destijds werden aangelegd zijn 
voor het eerst de woeste gronden ontgonnen. Deze ontginning is 
vanuit de oude dorpen nabij de Peelrandbreuk de Peel 
ingetrokken. De ontginningen werden groats aangepakt ; 
ontwatering, wegenaanleg, egalisering, planmatige bestemming 
van de gronden voor bossen, akkers, bouw- en weiland. Het 
landschap veranderde langzaamaan in een cultuurlandschap. In 

1856 werd de eerste ontginningsmaatschappij opgericht , die de 
veenexploitatie ter hand zou nemen. In 1864 werd de eerste 
serieuze paging gedaan om een grate ontginning te beginnen. De 
meeste grate ontginningen kwamen tegen het einde van de 19e 
eeuw tot stand. Naast ontginningsmaatschappijen gingen ook de 
Peelgemeenten grand ontginnen. Eindeloze heivlakten zijn op deze 
manier in akkers en weiden veranderd. Na 1900 kwam er een 
opleving in de ontginningsactiviteit. De oprichting van de 
cooperatieve zuivelfabrieken en boerenleenbanken verschafte de 
boeren het nodige geld. De oprichting van de waterschappen gaf 
de aanzet tot verbetering van de waterstaatkundige toestand. 
Na de eerste wereldoorlog in het begin van de 2oe eeuw gingen ook 
de gemeenten op de Peelhorst zich bezig houden met het in 
cultuur brengen van de woeste grand . De ontginningen uit die tijd 
hebben een belangrijk kenmerk; zij vonden plaats volgens een 
gridpatroon. Het landschap dat hier ontstaan is wordt gekenmerkt 
door eentonigheid , haaks op elkaar staande wegen en verspreide 
bebouwing. In de huidige verkaveling is dit gridpatroon nog goed 
zichtbaar. In deze laatste periode zijn in het Peelgebied op de 
Peelhorst enkele nieuwe dorpen ontstaan , zoals Elsendorp, Rips en 
Helenaveen. 

2.4 De geschiedenis van Helmond 

In de Middeleeuwen was Helmond een centrum van nijverheid, met 
name de textielnijverheid was hier sterk ontwikkeld. In 1232 kreeg 
Helmond stadsrechten. De stad werd omgeven door een gracht die 
gevoed werd door de Aa . Er werd een Cistercienzerklooster vlakbij 
het stadje gebouwd, dat zich bezig hield met de ontginning van 
woeste gronden en de ontwikkeling van de landbouw. Hierdoor 
ontstond er ook handel in landbouwproducten en Helmond kon van 
deze handel profiteren . In 1376 werd de handelsfunctie van 
Helmond versterkt doordat de stad marktrechten kreeg . Drie maal 
per jaar mocht er een grate jaarmarkt gehouden warden en iedere 
week een weekmarkt. Omstreeks 1400 werd het Helmondse kasteel 
gebouwd . Dit kasteel kwam in plaats van een eerdere burcht. 
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Figuur 7: Plattegrond van He/mond uit het begin van de 17' eeuw (bran: Helmond, 
centrum in ontwikkeling) 



Aan het eind van de vijftiende eeuw kwam er een einde aan de 
bloei van de stad . Dit was vooral het gevolg van de oorlog die het 
gebied teisterde. In de tweede helft van de zestiende eeuw werd 
dit alleen nog maar erger door de opstand van de Nederlanden 
tegen de Spaanse overheersing . Naast dit oorlogsgeweld werd het 
stadje in 1636 ook nog eens getroffen door de pest. Van de 
Helmondse bedrijvigheid was na die tijd nagenoeg niets meer over. 
In 1648 werd er vrede gesloten tussen Spanje en de opstandige 
Nederlandse gewesten. Brabant , en dus ook Helmond , werd onder 
het bestuur van de centrale overheid in Den Haag geplaatst. 
Brabant werd als wingewest behandeld en de ontwikkeling van het 
gebied werd dan ook eerder gefrustreerd dan gestimuleerd. 
Aan het eind van de achttiende eeuw kregen de Patriotten, die 
nieuwe ideeen hadden over vrijheid , gelijkheid en broederschap, 
steeds meer invloed in Helmond. De Franse revolutionairen namen 
de Republiek in en in 1794 werd in Helmond een nieuw 
stadsbestuur gekozen. Er vestigden zich weer enkele ondernemers 
van buitenaf in Helmond. Deze ondernemers vestigden hier 
textielbedrijven en bouwden daarmee voort op de bestaande 
textieltraditie . 
Nederland werd een Koninkrijk en in 1822 besloot Koning Willem I 
tot de aanleg van de Zuid -Willemsvaart. Dit kanaal gaf een enorme 
impuls aan de industrialisatie van de stad Helmond. Naast de 
textielindustrie ontwikkelde zich in Helmond nu ook 
metaalindustrie en voedings- en genotmiddelenindustrie. Dankzij 
deze economische groei ontwikkelde Helmond zich in de tweede 
helft van de negentiende eeuw tot een levendige centrumstad met 
tal van voorzieningen . 
Een schaduwkant van al deze ontwikkelingen was dat er grote 
tegenstellingen ontstonden tussen arm en rijk. De economische 
crisis van de jaren dertig en de daaropvolgende Tweede 
Wereldoorlog troffen de stad dan ook zwaar . Na de oorlog groeide 
de welvaart in Helmond weer aanzienlijk. Het inwoneraantal steeg 
fors. Tot de jaren zestig hield de economische groei gelijke tred 
met de bevolkingstoename. Eind jaren zestig ontstond er weer veel 
werkeloosheid als gevolg van de concurrentie uit de lage lonen 
landen . 
Helmond werd in 1976 aangewezen als groeistad. Er werden 
complete nieuwe wijken aangelegd en tal van voorzieningen op het 
gebied van onderwijs , gezondheidszorg, cultuur en welzijn. Ook de 
winkelvoorzieningen en de infrastructuur werden aanzienlijk 
aangepast en uitgebreid. 
Op dit moment is groei nog steeds een zeer belangri jke factor in 
Helmond . Vooral kwalitatieve groei staat centraal in het huidige 
beleid van de gemeente. Momenteel heeft Helmond zo'n 80.000 
inwoners . De gemeente telt een oppervlak van bijna 5.400 ha. 

2.5 De geschiedenis van de overige gemeenten 

Laarbeek 
De gemeente Laarbeek bestaat sinds 1 januari 1997. Laarbeek 
bestaat uit de drie voormalige gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en 
Donk en Lieshout met haar kerkdorp Mariahout. De gemeente telt 
bijna 22.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 5.586 ha . 
Laarbeek ligt in een prachtige groene omgeving. Ook lopen de 
Zuid -Willemsvaart en het Wilhelminakanaal door Laarbeek. De 
kanalen kruisen elkaar in deze gemeente. 

Aarle-Rixtel is al meer dan 800 jaar oud (1179) . Het bestond 
oorspronkelijk uit twee kernen : Aarle en Rixtel. De plaatsen waar 
de oudste woonkernen zich gevormd en ontwikkeld hebben , lijken 
met zorg gekozen te zijn. Niet alleen omdat de bebouwing op 
natuurlijke verhevenheden tot stand gekomen is , maar ook omdat 
deze door waterloopjes werd omspoeld , zoals de Goorloop en de 
Aa. 
Het Beek en Donkse grondgebied is al lang in gebruik. De eerste 
bewoningssporen wijzen terug naar de ijzertijd (700 voor Chr. tot 
begin jaartelling). In de Middeleeuwen zien we het eigenlijke 
ontstaan van de huidige bewoningskernen . Als eerste ontstaat 
Beek . In 1400 ontstaat ook Donk. 
Lieshout wordt in de geschiedenis voor het eerst genoemd in 1146. 
De grenzen van Lieshout werden definitief vastgesteld in 1311. Een 
belangrijke gebeurtenis was het ontstaan van Mariahout. Sinds 
1920 kwamen er door grootscheepse ontginningen tangs de 
Rooyseweg en de Veghelsedijk vele boerderijen bij en tezamen 
met het oude gehucht Ginderdoor en de oudere ontginningen op 
het Broek en de Hei werd hieruit in 1933 het kerkdorp Mariahout 
gevormd. 

Gernert-Bake/ 
De gemeente Gemert-Bakel is een uitgestrekte plattelands
gemeente en heeft een oppervlakte van 12.365 ha . De gemeente 
bestaat uit de kernen Gernert , Bakel , Elsendorp, Handel , Milheeze, 
De Mortel en De Rips en heeft zo'n 27.400 inwoners. Gemert-Bakel 
is centraal gelegen tussen Eindhoven , ·s-Hertogenbosch , Nijmegen 
en Venlo. De gemeente Gemert -Bakel bestaat sinds 1 januari 1997 
en is ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten 
Bakel en Milheeze en Gernert. Gemert-Bakel ligt in een prachtige 
landelijke omgeving. In de gemeente ligt het landgoed "De 
Stippelberg", dat beheerd wordt door Stichting Natuur
monumenten . 

Het Gemert-Bakelse landschap wordt in hoofdzaak bepaald door 
twee geologische verschijnselen : de Peelrandbreuk en de Midden
Brabantse dekzandrug. De Peelrandbreuk loopt via Bakel door de 
kern Gernert richting Esdonk. Aan de oostzijde bevindt zich de 
langzaam omhoogstuwende Peelhorst , aan de westzijde ligt de 
zakkende Centrale Slenk. De Peelrandbreuk gaat vergezeld van een 
zeer gevarieerd landschap . 

Een belangrijke factor die het aanzien van Gernert sterk heeft 
bepaald , is de vestiging van de Duitse Orde in de 13e eeuw. Tal van 
gronden, goederen en privileges vielen haar ten deel. In 1366 
verwierf de Orde de alleenheerschappij over Gernert. Omstreeks 
1400 begon de Duitse Orde met de bouw van het kasteel in het 
centrum van Gernert. In 1795 moest de Duitse Orde plaatsmaken 
voor nieuwe machthebbers. Na een periode van afwisselend Frans, 
Bataafs en weer Frans bestuur trad Gernert met de vestiging van 
het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 voorgoed in een nieuwe 
politieke constellatie . Vanaf de jaren veertig in de 19e eeuw ging 
het bergafwaarts . De ongunstige geografische ligging , wat de 
verbindingswegen betrof, ging Gernert en haar nijverheid steeds 
meer parten spelen . Ook het bevolkingsaantal liep terug . De 
wederopbouw zette pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
voorgoed door. Er vond een uitbreiding plaats in oostelijke en 
noordelijke richting . 
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Het kerkdorp Handel staat bekend als het oudste Bedevaartsoord 
van Maria in Noord-Brabant. In 1368 vonden er al Maria-vereringen 
plaats . 

De plaatsnaam Bakel komt de eerste keer voor in een akte uit 
7141715 . Bakel is lange tijd het centrum van het geestelijk leven 
voor de wijde omtrek geweest. De Bakelse kerk fungeerde als 
moederkerk voor Deurne, Milheeze en Gernert. Gernert werd in 
1437 een zelfstandige parochie. In de 18e en 19e eeuw liep het 
inwonertal van Bakel sterk terug. De over het algemeen arme 
boeren die her en der verspreid woonden , hadden het op de 
schrale, weinig vruchtbare gronden, bijzonder moeilijk . Hierin 
kwam echter verandering toen de kunstmest werd uitgevonden. 
Heidevelden en moerasgebieden konden tot vruchtbare akkers 
warden getransformeerd . Peeldorpen als Elsendorp (1891) en De 
Rips (1921) konden mede hierdoor ontstaan. Eeuwenlang is het 
bestaan van de bevolking van Bakel minstens even armzalig 
geweest als dat van de andere dorpen op de schrale zandgronden 
van Peelland . De voornaamste middelen van bestaan waren het 
gemengd bedrijf en de verkoop van turf. Na de Tweede 
Wereldoorlog is Bakel meer en meer een forensengemeente 
geworden . De agrarische sector neemt nog steeds een belangrijke 
plaats in in het economische leven in de gemeente Gernert-Bake!. 

Deurne 
Met een oppervlakte van 11. 902 ha is Deurne een van de grotere 
gemeenten in Nederland. Vlierden, dat altijd een zelfstandige 
heerlijkheid en later gemeente is geweest, werd op 1 januari 1926 
bij Deurne gevoegd. Deurne kreeg daarmee haar huidige omvang 
met vier kernen. Het aantal inwoners van Deurne bedraagt ruim 
32.000. De vier kerkdorpen die tot de gemeente Deurne behoren 
zijn Liessel, Neerkant, Vlierden en Helenaveen. 

Deurne wordt voor het eerst genoemd in de twaalfde eeuw. 
Archeologische vondsten wijzen naar bewoning ten minste vijf 
eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Deurne is daarmee 
een van de oudere woonoorden van Nederland . 
De geschiedenis van Deurne begint wat meer gestalte te krijgen in 
1326. In dat jaar geeft de leenheer aan de inwoners van Deurne 
het gebruik van gemeenschappelijke grond in erfpacht; 
onontgonnen grond die de bewoners gebruikten voor hun 
bijenkorven en turf steken. 
De groei van Deurne is een afspiegeling van de historische 
ontwikkeling die de gemeente doorgemaakt heeft. Rond 1850 
bestond het dorp nog uit een kerk met gebouwen daar omheen, de 
markt en beide kastelen . De bebouwing bestond uit woningen en 
boerderijen. In de laatste tien jaren van de 19e eeuw vindt de 
eerste planmatige ingreep plaats . Gebouwen warden gesloopt om 
ruimte te maken voor een grotere markt. Tot de jaren vijftig van 
de vorige eeuw groeit de gemeente dan geleidelijk. Deurne, 
Walsberg , Zeilberg en Sint Jozefparochie groeien langzaam aan 
elkaar vast . Aan het einde van de jaren vijftig bereikt de 
verstedelijking Deurne. In steeds grotere eenheden warden nieuwe 
woonwijken gebouwd, vooral ten oosten van het bestaande dorp. 
Tegenwoordig wordt het evenwicht hersteld door de uitbreiding 
vooral aan de westzijde te zoeken . 

Markant in de geschiedenis van Deurne is de Peel en de ontginning 
daarvan . De Peel staat van oudsher bekend als een ruig en 
ontoegankelijk gebied, vele duizenden hectaren groot. De 

bewoners kwamen niet verder dan de (droge) randen. Zij haalden 
daar zand en grind of turf en plaggen en zetten hun vee of bijen 
uit. Vanaf de veertiende eeuw konden de inwoners officieel turf 
steken in de niet in cultuur gebrachte grond . Turf werd vooral 
gebruikt als brandstof voor woningen en steenbakkerijen . In 1853 
begonnen de broers Van de Griendt met het bedrijfsmatig 
ontginnen van de Peel. Door hun grootscheepse aanpak begint een 
periode van enige welvaart voor Deurne. Voor het afvoeren van 
turf werd een kanaal gegraven; de Helenavaart. De invloed van de 
familie Van de Griendt is in deze periode groot geweest. Ook 
Griendtsveen (Limburg) dankt haar naam en ontstaan (1886) aan 
hun activiteiten . Aangezien het ontginnen van de turf een zeer 
winstgevende zaak bleek, begon in 1895 de gemeente zelf met een 
gemeentelijk veenbedrijf. Omdat Deurne en Van de Griendt niet 
tot overeenstemming konden komen over gezamenlijk gebruik van 
de Helenavaart werd het Deurnese kanaal afgegraven om de 
gemeentelijke turf af te voeren. In de jaren twintig van de 
twintigste eeuw verloor turf de concurrentieslag met een nieuwe 
brandstof; steenkool. De jaren vijftig brachten opnieuw een 
opleving nadat bleek dat turf gemengd met andere meststoffen 
zeer geschikt was als potgrond, voor de opkomende tuinbouw en 
als basis voor champignonteelt. In 1980 werden de laatste duizend 
hectaren Peel aangewezen als beschermd natuurgebied. 

Liessel duikt voor het eerst op in het jaar 1326. Men kan aannemen 
dat Liessel al in de achtste eeuw een nederzettingspatroon kende. 
In 1926 sloot Vlierden zich bij Deurne aan en veranderde de naam 
van de gemeente van "Deurne en Liessel" in Deurne. 
De oudste vermelding van Neerkant stamt uit 1731. De ontginning 
van de Peel trok arbeiders aan die onder andere in Neerkant 
gingen wonen. Door de aanleg van het Deurnese kanaal is Neerkant 
een tijd 'havenstad' geweest. 
Vlierden wordt voor het eerst in 721 vernoemd (Fleodrodum). In 
1926 werd Vlierden bij Deurne en Liessel gevoegd. 
Helenaveen tenslotte is ontstaan bij de Helenavaart. Bij de 
Helenavaart werden zeven stenen woningen gebouwd waaruit 
Helenaveen is ontstaan. 

Asten 
De gemeente Asten bestaat uit de kernen Heusden, Asten en 
Ommel en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 7.000 ha. 
Het aantal inwoners van de gemeente ligt rond de 16.000. 
De gemeente Asten is van oorsprong een plattelandsgemeente met 
een agrarische inslag, maar heeft zich de laatste jaren meer 
ontwikkeld tot een toeristische gemeente van formaat. Er is natuur 
op korte afstand aanwezig en er zijn een aantal goede campings en 
kampeerboerderijen, alsmede een hotel aan de A67 en enkele 
musea. De ligging aan de A67 maakt Asten goed en snel 
bereikbaar . 
In 1212 komt de naam Asten al voor, maar wellicht heeft Asten 
voor die tijd al verscheidene jaren tot woonplaats voor mensen 
gediend. Asten is ontstaan tangs een route op de hoger gelegen 
zandrug tussen de armen van het riviertje de Aa. De hoge rug bood 
veiligheid tegen overstromingen en gaf bovendien een stevige 
grondslag voor de fundatie van de weg en de boerderijen die er 
tangs lagen. Door zijn gunstige ligging ontwikkelde het dorp Asten 
zich voorspoediger dan de aangrenzende gehuchten. In de loop der 
eeuwen is Asten verscheidene malen in andere handen overgegaan. 



Het tot Asten behorende kerkdorp Ommel heeft eveneens een 
lange geschiedenis. Volgens een legende werd hier rond het jaar 
1400 een klein beeldje gevonden van Onze Lieve Vrouw met kind. 
Dit wonderbeeldje dateert van tussen het jaar 1000 en 1200 en 
heeft bijna zes eeuwen tang vele duizenden pelgrims jaarlijks naar 
Ommel gebracht. 

In het midden van de 19e eeuw lagen een viertal gehuchtjes, de 
"Voorste Heusden ", de "Middelste Heusden", de "Achterste 
Heusden" en "de Behelp" tangs een oude zandbaan dwars door de 
Peel naar Nederweert. De aanwezigheid van de kasteelrui"ne met 
poort wijst er evenwel op dat Heusden een zeer oud gehucht moet 
zijn geweest. Als kerkdorp is Heusden ontstaan in 1921 toen de 
Heusdense kerk werd gebouwd. De bewoners van de gehuchten , 
die thans het kerkdorp Heusden vormen , bestonden voornamelijk 
uit boeren die in de Peel turf staken en deze elders gingen 
verkopen. In de tweede helft van de 19e eeuw probeerden zij de 
Peel voor de landbouw geschikt te maken. 

Someren 
Het Noord-Brabantse Someren is een uitgestrekte, 
ge·1·ndustrialiseerde plattelandsgemeente met bijna 18. 500 
inwoners, gelegen in de stedendriehoek Eindhoven-Helmond
Weert. Someren heeft een totale oppervlakte van 8.155 ha en 
bestaat uit vier kerkdorpen, namelijk Someren-Dorp, Someren
Eind , Someren-Heide en Lierop . De oostgrens van de gemeente 
Someren wordt gevormd door de Zuid-Willemsvaart. Langs het 
kanaal loopt de provinciale weg ·s-Hertogenbosch-Helmond
Someren-Weert-Roermond. Via de A67 heeft Someren een prima 
verbinding met zowel Belgie als Duitsland. In 1935 verviel de grens 
tussen Someren en Lierop en beide gemeenten gingen samen 
verder onder de naam Someren. 

De oudst bekende vermelding over Someren stamt uit 1212. 
Archeologische vondsten tonen echter aan dat er al voor de 12e 
eeuw sprake was van menselijke bewoning op het grondgebied van 
het huidige Someren. De opgravingen hebben geleerd dat de 
akkers tussen het riviertje de Aa en de kom van Someren-Dorp 
vooral in de periode tussen 1000 en 1200 na Christus werden 
ontgonnen. Kort na 1200 verdwijnen de bewoners van de 
Somerense Akkers om zich te verplaatsen naar de huidige 
dorpskern. Sinds enkele jaren is weer een tegenovergestelde 
beweging waar te nemen: de huidige (en toekomstige) bewoners 
van plan Waterdael wonen weer op de gronden waar hun verre 
voorouders eeuwen lang hebben gewoond. 

De gemene gronden waren economisch erg belangrijk voor de 
toenmalige inwoners van Someren en Lierop. Ze konden er onder 
andere hun vee laten grazen , turf en zand winnen, bijenkorven 
plaatsen en strooisel en heideplaggen voor de stal halen. Door de 
eeuwen heen werden ook delen van de gemeenschappelijke 
woeste gronden ontgonnen. In de Middeleeuwen was het klooster 
van de Postel zeer actief op dit gebied. Doordat in de tweede helft 
van de 1 r eeuw de invloed van de kloosters fl ink terugliep, werd 
de ontginningsactiviteit minder. Pas in de 19e eeuw vonden er 
weer op grote schaal ontginningen plaats. Hieruit zijn rond 1875 en 
1920 respectievelijk Someren-Eind en Someren-Heide ontstaan. 

Mierlo 

Mierlo is een middelgroot dorp in de open groene ruimte tussen 
Eindhoven en Helmond . De gemeente is 1.809 ha groot en heeft 
ruim 10.000 inwoners. Mierlo heeft zich de laatste tientallen jaren 
vooral ontwikkeld als woonforensengemeente. De meeste 
Mierlonaren pendelen dagelijks naar Eindhoven en Helmond. 
De naam Mierlo dateert al van voor 1200 en betekent 'dorp aan het 
riviertje de Mierle'. Echter, al voor het jaar nul leefden er in deze 
streek mensen . In de loop der eeuwen is Mierlo in verschillende 
handen geweest. Na de Franse revolutie werd Mierlo gemeente. 
Het nieuwe bestuur bouwde een raadhuis en de Sint Luciakerk. 
Men verkocht grond aan de Mierlonaren die daarop aan de slag 
gingen en van het geld dat men hiermee verdiende werd de kerk 
gebouwd. Vanaf die tijd is het dorp behoorlijk gegroeid door de 
bouw van vele woningen en voorzieningen . In 1986 kwam er een 
einde aan de snelle groei van Mierlo en werd een periode van 
verfijning aangekondigd; onderwijs en cultuur kregen de aandacht. 

2.6 De regiofunctie van Helmond 

De ligging van Helmond kan op verscheidene schaalniveaus 
gedefinieerd worden : 
• Centrale ligging tussen de Randstad, het Ruhrgebied en de 

Vlaamse stedendriehoek en deels uitmakend van een Europese 
topregio (technologisch -industriele mainport). 

• Middenpositie op de as Eindhoven (innovatie) - Helmond 
(hoogwaardige fabricage) - Vento (distributie). Deze as maakt 
deel uit van een van de drie hoofdcorridors van Nederland. 

• In de nabijheid van Eindhoven (complementariteit). 
• Kernstad voor de Peel. 

Helmond ligt vlakbij Eindhoven en om die reden hebben beide 
steden een onderlinge relatie. Een en ander vertaalt zich in de 
spreiding van functies tussen beide steden. Eindhoven is de 
technologiestad en Helmond wordt nog steeds aangeduid als 
industriestad. Helmond heeft een duidelijke achterstand, omdat 
Eindhoven een zeer sterke aantrekkingskracht uitoefent en 
bovendien door de schaalgrootte functies en voorzieningen 
aantrekt die anders (bijna vanzelfsprekend) in een middelgrote 
centrumstad als Helmond een plek zouden vinden . De kracht van 
Eindhoven is een gegeven dat enerzijds voordelen biedt , maar 
anderzijds van Helmond een duidelijke positionering vraagt. Op 
een bovenregionaal schaalniveau is Helmond een complementaire 
stad; complementair met Eindhoven. Dit is ook de reden dat in het 
nieuwe streekplan van de provincie Noord-Brabant de stedelijke 
regio Eindhoven-Helmond zal worden vastgelegd. 
Op een regionaal schaalniveau, dus wanneer we kijken naar de 
regio Helmond, is Helmond een complete stad . De nadruk ligt op 
een zelfstandige ontwikkeling, uiteraard met inachtneming van de 
ligging in de regio . Helmond kan op dit schaalniveau aangeduid 
worden als 'Poort van de Peel'. Met de Peel wordt hier dan even 
de regio Helmond bedoeld. 'Poort van de Peel' betekent in 
functioneel opzicht het realiseren van een geschakeerd aanbod van 
voorzieningen aan de bewoners en de bedrijven die in de Peel 
gevestigd zijn , het bieden van werkgelegenheid voor een deel van 
de Peelse bevolking en het bieden van woonruimte ten behoeve 
van een eventuele overloop vanuit de regio . 'Poort van de Peel' 
houdt ook in dat de verbindingen tussen de regio en Helmond 
optimaal moeten zijn ; per auto, per openbaar vervoer en voor het 
langzaam verkeer (fiets). 
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Figuur 8: Helmond in de corridor Eindhoven-Venlo (bran : Kernstadsvisie Helmond 
2010) 
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Figuur 10: Helmond; 'Poort van de Peel' (bran : Kernstadsvisie He/mond 2010) 
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Figuur 9: Helmond en Eindhoven complementaire steden (bran : Kernstadsvisie 
Helmond 2010) 
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Wonen en werken in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant De bestaande ruimtelijke structuur 
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3. 1 In/ ejdjng 

In dit hoofdstuk wordt de lagenbenadering op regio Helmond 
toegepast. In paragraaf 2 wordt een beschrijving gegeven van de 
verschillende elementen van de drie lagen . De kenmerken van de 
abiotische ondergrond, de infrastructuur en het occupatiepatroon 
warden in beeld gebracht. In paragraaf 3 warden deze kenmerken 
samengevoegd in drie kaarten die de bestaande ruimtelijke 
structuur van de regio tonen. Elke laag is op een kaart 
samengevat. 

3.2 Beschdjvjng van de dde lagen 

Zoals al in de inleiding is aangegeven is de lagenbenadering een 
methode om inzicht te krijgen in de specifieke kwaliteiten van een 
gebied. In deze paragraaf is dan ook geprobeerd een beeld te 
geven van de kwaliteiten van regio Helmond door een beschrijving 
te geven van de drie lagen . Aan de hand van een aantal kaarten 
wordt een beeld gegeven van de regio. De kaarten spreken voor 
zich , vandaar dat volstaan wordt met een beknopte toelichting per 
kaart. Wanneer er bebouwing is aangegeven op de kaarten is hier 
al de toekomstige geplande bebouwing in meegenomen, 
bijvoorbeeld de wijk Brandevoort bij Helmond en het 
bedrijventerrein Zuidoost-Brabant (BZOB). 

Laag 1: de abiotische ondergrond 
De onderste laag is het belangrijkste als we het hebben over de 
inrichting van een gebied, omdat deze laag onvervangbaar is . De 
onderste laag kan het best omschreven warden als de laag van het 
onzichtbare landschap, omdat de kenmerken van deze laag niet op 
het eerste gezicht waarneembaar zijn . In de lagenbenadering zoals 
de provincie Noord-Brabant die hanteert behoren de groene 
hoofdstructuur (natuur) en de waterlopen tot laag 1. De kaarten 
van de groene hoofdstructuur en de waterlopen zijn in dit project 
echter bij laag 3 genomen, omdat zowel de groene hoofdstructuur 
als de waterlopen met het oog waarneembaar zijn . 
Om een beeld te geven van de onderste laag zijn een aantal 
deelkaarten van belang : 
• historische topografische kaart (begin 20e eeuw) 
• geomorfologie 
• bodem 
• relief 
• kwel- en infiltratiegebieden 
• grondwatertrappen 
• cultuurhistorische waardenkaart 

Laag 2: infrastructuur 
De middelste laag is de laag van de infrastructuur. Deze 
'tussenlaag' bevat belangrijke weg- , spoor- en waterverbindingen. 
De middelste laag is in een tweetal kaarten samen te vatten : 
• bovenregionale infrastructuur 
• regionale infrastructuur 

Laag 3: occupatie 
De bovenste laag is de laag van de occupatiepatronen : het 
ruimtegebruik voor wonen , werken, landbouw en recreatie. Ook de 
groene hoofdstructuur en de waterlopen zijn in dit project bij deze 
laag ondergebracht. Laag 3 kan ook omschreven warden als het 

zichtbare landschap. Laag 3 wordt getoond aan de hand van de 
volgende kaarten: 
• verstedelijking 
• groene hoofdstructuur 
• waterlopen 
• grondgebruik 

Laag 1: 
historisch topografische kaart: 
Wanneer men de historisch topografische kaart uit het begin van 
de 2oe eeuw bekijkt valt een ding expliciet op, namelijk de jonge 
ontginningen in het oosten en zuiden van de regio die aan het eind 
van de 19e eeuw zijn ontstaan . Op de kaart is duidelijk het 
gridpatroon van deze ontginningen zichtbaar. Er zijn veel haaks op 
elkaar staande wegen . Nog niet alle gronden zijn ontgonnen. Ook 
zijn de dorpen op de Peelhorst nog niet ontstaan , bijvoorbeeld De 
Rips, Elsendorp en Helenaveen. De dorpenrijen langs het kanaal en 
nabij de Peelrandbreuk zijn omgeven door oudere ontginningen die 
veel organischer van aard zijn . 

geomorfologie: 
In een wat ruimer verband wordt de regio geologisch gezien 
verdeeld in een tweetal gebieden die gescheiden warden door de 
Peelrandbreuk. De breuk vormt de grens tussen de westelijke, zeer 
lage Centrale Slenk en de oostelijk daarvan gelegen, hogere 
Peelhorst. Kenmerkend voor het gebied ten westen van de 
Peelrandbreuk is het beekdalenstelsel. In dit westelijke gedeelte 
zijn de eerste dorpen ontstaan, tangs de beken en nabij de 
Peelrandbreuk. Hier zijn dan ook voornamelijk oude ontginningen 
aanwezig. Het gebied ten oosten van de Peelrandbreuk wordt 
gekenmerkt door hoofdzakelijk jongere ontginningen , onder 
andere jonge veenontginningen. Dit gebied was vroeger de vrijwel 
ontoegankelijke Peel , die nu voor een groot deel is ontgonnen. De 
geomorfologische structuur is goed afleesbaar in de historisch 
topografische kaart. De geomorfologische kaart is ook de basis 
waar alle andere kaarten van de eerste laag uit af te leiden zijn . 

bodem: 
Wanneer men de bodemopbouw van de regio bekijkt, dan toont 
deze weinig verrassingen. Het gebied bestaat grotendeels uit arme 
zandgronden . Waar de beekdalen zijn gelegen bevinden zich de 
beekdalgronden . Van oudsher zijn dit de vruchtbare gronden in het 
gebied . Reden waarom ook hier de eerste dorpen zijn ontstaan . In 
de buurt van de dorpen bevinden zich op verschillende plekken 
rijke zandgronden of eerdgronden. Dit zijn zandgronden die door 
langdurige bemesting vruchtbaar zijn geworden. Verder is er in het 
zuidoosten van de regio nog hoogveen te vinden. 

relief: 
Het terrein van de regio neemt van het noordoosten naar het 
zuidwesten toe in hoogte. Van laag naar hoog verlopen de kleuren 
op de kaart van blauw naar geel. De Centrale Slenk is dus laag 
gelegen en de Peelhorst ligt hoog. 

kwel- en infiltratiegebieden: 
In de regio Helmond is sprake van een systeem van beekdalen 
(kwelgebieden) , met daartussen de hoger gelegen infiltratie
gebieden en de intermediaire gebieden (gebieden die geen kwel 
of infiltratiegebied zijn en waar ondiepe grondwaterstromingen 



voorkomen). Het kwelwater infiltreert op de hoger gelegen 
infiltratiegebieden. De belangrijkste kwelgebieden zijn de 
beekdalen van de Aa en de Goorloop. De beekdalen lopen 
voornamelijk vanuit het zuidoosten richting het noorden . De 
kwelgebieden zijn ongeschikt voor bebouwing en vandaar dat er 
ook vrijwel geen bebouwing in voorkomt. Opvallend is wel dat het 
bedrijventerrein Zuidoost-Brabant gedeeltelijk in een kwelgebied 
ligt. De infiltratiegebieden bevinden zich vooral op plekken waar 
natuur aanwezig is, bijvoorbeeld bij de Stippelberg en de Astense 
Peel. De meeste bebouwing bevindt zich op de intermediaire 
gebieden. 

grondwatertrappen: 
De grondwatertrappenkaart geeft inzicht in de hoogte van de 
grondwaterstand. Een hoge grondwaterstand is op de kaart donker 
gekleurd, een lage grondwaterstand is licht gekleurd. 's Zomers 
ligt in de beekdalen het grondwateroppervlak gewoonlijk minder 
dan een meter onder het maaiveld, van enkele veengronden is de 
grondwaterstand niet bekend en op de meeste zandgronden wordt 
het grondwater op een diepte van ongeveer 2 meter aangetroffen . 
In de winter staat het grondwater vrij hoog; in de beekdalen 
tussen 10 en 40 cm onder maaiveld, in enkele veengebieden zelfs 
heel dicht bij de oppervlakte, terwijl op enkele ruggen, o.a. bij 
Someren, Asten en Heusden het grondwater laag staat (minstens 1 
meter onder maaiveld). 

cultuurhistorische waardenkaart: 
De cultuurhistorische waardenkaart geeft inzicht in de opbouw van 
de cultuurhistorische waarden. Onder cultuurhistorische waarden 
worden historisch waardevolle structuren, patronen en objecten 
verstaan die we willen beschermen . Op deze kaart zijn 
cultuurhistorisch waardevolle vlakken, lijnen en groenelementen 
aangegeven. Ook historisch waardevolle zichtrelaties worden 
getoond. 
De belangrijkste cultuurhistorische vlakken komen vooral overeen 
met de natuurgebieden . Zo worden de Stippelberg, de Deurnese en 
Astense Peel en de Strabrechtse Heide als cultuurhistorisch 
waardevolle vlakken aangeduid. Belangrijke cultuurhistorische 
lijnen vinden we vooral in het oosten van de regio en ten zuiden 
van Someren. De zichtrelaties en historische groenstructuren 
komen op diverse plaatsen in de regio voor. 

Laag 2: 
bovenregionale infrastructuur: 
Regio Helmond is vrij goed ontsloten door de A67 en de spoorlijn. 
De A67 verbindt Helmond met Venlo en met Eindhoven. In 
Eindhoven komt de A67 uit bij de A2. Via de A2 kan 's
Hertogenbosch bereikt worden en via de A58 Tilburg. Via de 
snelweg kun je dus vanuit regio Helmond snel de andere grote 
steden van Brabant bereiken. Ook kan Eindhoven gemakkelijk 
rechtstreeks vanuit Helmond bereikt worden via de A270. Helmond 
is tevens via het spoor rechtstreeks verbonden met Venlo en 
Eindhoven. Vanuit Eindhoven gaat de spoorlijn verder richting 's
Hertogenbosch en Tilburg-Breda. Ook per spoor geldt dus dat de 
andere steden in Brabant snel te bereiken zijn. Bovendien is vanuit 
Breda en 's-Hertogenbosch de rest van Nederland goed bereikbaar. 

regionale infrastructuur: 
De regionale infrastructuur wordt vooral gekenmerkt door het 
Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart, de A67 en de spoorlijn 
richting Venlo. Verder zijn er een aantal regionale hoofdwegen 
waarvan de verbinding tussen Helmond en Deurne, de weg langs de 
Zuid-Willemsvaart, de weg van Helmond naar het zuiden langs 
Asten en de nieuwe weg van Helmond naar Beek en Donk de 
belangrijkste zijn. 

Laag 3: 
verstedelijking: 
De bestaande bebouwing kan gezien worden als een serie kernen 
die op Helmond zijn georienteerd. Het verstedelijkingspatroon kan 
opgevat worden als een krans van dorpen om Helmond, maar in het 
patroon zijn ook twee verticale dorpenrijen te herkennen (langs 
het kanaal en langs de Peelrandbreuk). Tevens kunnen er twee 
horizontale assen in herkend worden, namelijk de dorpen langs het 
spoor en de dorpen langs de A67. Helmond en Mierlo liggen in de 
toekomstige stedelijke regio Eindhoven-Helmond die in het nieuwe 
streekplan zal worden vastgelegd. 

groene hoofdstructuur: 
Het oosten van regio Helmond, dus het gebied op de Peelhorst, is 
vooral een landbouwgebied met weinig natuurwaarde, maar de 
natuureenheden die er voorkomen zijn grootschalig van opzet, 
zoals de Stippelberg en de ontginningsgebieden in de Peel. Het 
westen van de regio, dus het gebied van de Centrale Slenk, wordt 
gekenmerkt door een verscheidenheid aan natuurwaarden. De 
natuureenheden zijn hier veel meer versnipperd. Ook hier komen 
grootschalige natuurgebieden voor, zoals de Astense Peel en de 
Strabrechtse Heide bij Someren. Verder lopen door dit gebied de 
beekdalen waarin zich veel ecologische verbindingszones bevinden. 

waterlopen: 
Op de kaart van de waterlopen is het stelsel van beken goed 
waarneembaar. De belangrijkste waterlopen in de regio zijn de Aa 
en de Goorloop. De meeste waterlopen lopen van zuidoost naar 
noord . Van belang zijn ook het Wilhelminakanaal en de Zuid
Willemsvaart. De Zuid-Willemsvaart loopt van 's-Hertogenbosch via 
Maastricht naar Luik. Het Wilhelminakanaal loopt vanuit de Maas 
richting Tilburg en van daaruit naar Beek en Donk. Beide kanalen 
hebben van oudsher een belangrijke functie voor de industrie. 

grondgebruik: 
Het grootste gedeelte van de grond in regio Helmond is momenteel 
bestemd voor agrarisch gebruik. Verder zijn er een behoorlijk 
aantal bossen en natuurgebieden en wordt veel grond gebruikt 
voor woonbebouwing en bedrijventerrein . Andere manieren van 
grondgebruik zijn op de kaart af te lezen. 
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Kaart 2: 

Geomorfologie 

bebouwing 

• beekdalen en laagten 

- jonge ontginningen 

- oude ontginningen 

- veengronden en jonge veenontginningen 

B Peelrandbreuk 
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Kaart 3: 

Bodem 

~ beekdalgronden 

D zandgronden 

• eerdgronden 

hoogveen 

- water 

D bebou wing 
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Kwel- en infiltratiegebieden 

- kwel 

- intermediair 

leg infiltratie 



Kaart 6: 

Grondwatertrappen 

D onbekend 

- I< II of II * 

- Ill of 111* 

IV of V 

- V, V* of VI 

L _ I VII of VW 

,_ 
:::::, 
:::::, .... 
u 
:::::, ,_ .... 
"' (1/ 
~ 
::::" 
ai .... 
E ·s ,_ 
(1/ 

"O 
C: 
l1l 
l1l 
~ 
(1/ 
.c 
(1/ 

C 

..... 
C 
ro 
.0 
ro 
I.. 
co 
"Cl 
I.. 
0 
0 
z 
(I) 
·c; 
C 
·,;: 
0 
I.. 
0.. 
(I) 

"CJ 
C 
ro 
> 

"CJ 
(I) 

E 
(I) 
on 

_,.; -~ 
a:; 
"O 
C 
~ 
..... 
(I) 
.c 
C 

C 
(I) 

_,.; 
I.. 
(I) 

~ 
C 
(I) 

C 
(I) 
C 
0 
~ 



'::::, 
::::, .... u 
::::, 
'.... 
Ill 

<II 
~ 
:=:' 
"'ai .... 
E 
::::, 
'-
<II 

.::, 
C: 
IO 
IO .... 
Ill 
<II 
.c 

<II 
C 

.J 
C: 
IO 
.D 
IO ... 

a:l 
' "'O 

g 
z 
QJ 

'Ci 
C: 

-~ 
0. 
QJ 

"'O 
C: 
IO 
> 

"'O 
QJ 

:0 
QJ 
on 

.:,(. . ....., 
OJ 
"'O 
C: 

.!!! 
.J 
QJ 

..c. 
C: 

C: 
QJ 

.:,(. 

~ 
C: 
QJ 

C: 
QJ 
C: 
0 
?: 

Kaart 7: 

Cultuurhistorische waardenkaart 

histori ,ch vlae. 1zeer hoge •..:aarde 1 

[ZJ historische lijn 1zeer hoge ·.-vaarde 1 

c:::J histori sc h vlak 1hoge waarde, 
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Bovenregionale infrastructuur 
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Kaart 9: 

Regionale infrastructuur 

B lokale verbindingsweg 

E::::j regionale hoofdroute 

El snelweg 

~ spoorweg 

E:l kanaal 

D bebouwing 
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Kaart 11: 

Groene hoofdstructuur 
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Kaart 13: 

Grondgebruik 

CJ agrarisch gebruik - bos 

woongebied - bedri j ve nterrei n 

natuurlijk terrein - water - verblijfsrecreati e 

D sportterrei n 

delfstoffenwinning - vliegbasis 



3.3 De bestaande rujmtelijke structuur 

Bij de analyse van de verschillende lagen kan per laag warden 
aangegeven wat de kenmerken van het gebied zijn. De drie lagen 
van regio Helmond zijn in de vorige paragraaf in kaart gebracht en 
geven op die manier een beeld van de ruimtelijke karakteristiek 
van het gebied. 
De kaarten uit de voorgaande paragraaf kunnen samengevat 
worden in een drietal duurzame onderleggers. Per laag wordt een 
beeld gegeven van de kwaliteiten van die laag. De kansen, maar 
ook de bedreigingen van elke laag kunnen op die manier in beeld 
worden gebracht. Hiervoor wordt aangegeven wat de belangrijkste 
dragers van ruimtelijke kwaliteit in het gebied zijn. Deze dragers 
zullen beschermd en versterkt moeten worden en er moet 
voorkomen warden dat ze aangetast warden. De duurzame 
onderleggers zijn de basis, de onderleggers waarop ruimtelijke 
keuzen in de toekomst worden gefundeerd. Er had ook gekozen 
kunnen warden voor een kaart waarop alle drie de lagen zichtbaar 
zijn, maar omdat in deze kaart zoveel elementen terug komen zou 
deze te complex worden en daardoor niet goed leesbaar. Vandaar 
dat gekozen is voor drie aparte kaarten. 

Laag 1: de abiotische ondergrond . 
In de samenvattende kaart van laag 1 zijn de geomorfolog1sche 
kaart en de kwel- en infiltratiekaart van groot belang. Alle kaarten 
van de eerste laag zijn naast de geomorfologische kaart gelegd. 
Hieruit bleek dat alle kenmerken van het gebied zijn af te leiden 
uit de geomorfologische kaart. Als voorbeeld nemen we de 
beekdalen die in de geomorfologische kaart zijn aangegeven. 
Leggen we de bodemkaart hierlangs, dan zien we dat hier de 
beekdalgronden liggen. Kijken we naar de reliefkaart, dan zien we 
dat de beekdalen in de lager gelegen gebieden liggen. Als we naar 
de kwel· en infiltratiekaart kijken, zien we dat de kwel vrijwel 
uitsluitend in de beekdalen voorkomt (en de infiltratie overigens 
vrijwel uitsluitend op de oude ontginningen). De kaart van de 
grondwatertrappen toont aan dat in de beekdalen een hoge 
grondwaterstand voorkomt. In de cultuurhistorische waardenkaart 
is de beekdalenstructuur niet echt terug te vinden. Wanneer we 
deze kaart naast de geomorfologische kaart leggen zien we er 
andere kenmerken van de geomorfologische kaart in terug, 
bijvoorbeeld de cultuurhistorisch waardevolle veengronden. 
Op deze wijze zijn de kaarten uit de eerste laag voortdurend naast 
elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. De conclusie hieruit is dat 
de eerste laag het best samengevat kan worden door een 
combinatiekaart te maken van de geomorfologische kaart en de 
kwel- en infiltratiekaart. 
De belangrijkste dragers van het gebied voor wat betreft de eerste 
laag zijn de volgende: . 
• de beekdalen die van zuidoost naar noord door het geb1ed 

lopen 
• de Peelrandbreuk die het gebied verdeelt in een laag en een 

hoog gedeelte 
• de oude ontginningen waar de oudere dorpen zijn gevestigd en 

die voornamelijk ten westen van de Peelrandbreuk en op de 
breuk liggen 

• de jonge ontginningen waar de jonge dorpen zijn gev~stigd en 
die voornamelijk ten oosten van de Peelrandbreuk l1ggen en 
die gekenmerkt worden door een rasterstructuur 

• de veengebieden die voor een groot deel ontgonnen zijn en die 
eveneens gekenmerkt worden door een rasterstructuur 

• de kwel- en infiltratiegebieden, met ieder hun specifieke 
eigenschappen 

Laag 2: de infrastructuur 
De belangrijkste dragers van de tweede laag zijn het kanaal, het 
spoor, de snelweg en de belangrijke regionale wegen. Hierbij z!~n 
ook de wegen getekend die momenteel nog in aanleg z1Jn 
(bijvoorbeeld de weg van Helmond naar Beek en Donk). Kansen 
voor nieuwe ontwikkelingen liggen vooral bij afslagen van 
snelwegen en bij stations. Vandaar dat in de samenvattende kaart 
van laag 2 deze afslagen en stations zijn aangegeven. Helmond 
heeft vier stations en Deurne een. Verder heeft de A67 drie 
afslagen in de regio; een bij Liessel, een bij Asten en een tussen 
Someren en Helmond. Bedreigingen liggen uiteraard bij plaatsen 
waar aan uitbreiding van infrastructuur wordt gedacht. 
Uitgangspunt moet hier dan ook zijn dat er in principe geen nieuwe 
infrastructuur mag warden aangelegd. Uiteraard kan op lokaal 
schaalniveau wel nieuwe infrastructuur noodzakelijk zijn, maar op 
regionaal schaalniveau moet dit worden voorkomen. 

Laag 3: de occupatie 
De belangrijkste dragers van de derde laag zijn de bestaande 
bebouwing (woongebied en bedrijventerrein), de groene 
hoofdstructuur, de waterlopen en het agrarisch gebied. Deze vier 
kwaliteiten zijn in een samenvattende kaart verwerkt. In deze 
kaart is duidelijk zichtbaar dat de verstedelijking in de toekomst 
een bedreiging kan gaan vormen voor de groene hoofdstructuur en 
voor de landbouw. Vooral Helmond kan weinig kanten meer op. Er 
liggen echter kansen voor verstedelijking op andere plekken en er 
zijn uiteraard ook kansen voor uitbreiding van de groene 
hoofdstructuur. 

De drie kaarten van de ruimtelijke structuur van regio Helmond 
vormen de basis waarop ruimtelijke keuzen in de toekomst worden 
gefundeerd. In dit project worden zij gebruikt als basis voor de 
blauwe, groene, rode en gele strategie waaruit uiteindelijk het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld zal ontstaan. 
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Kaart 14: 

Laag 1 : de abiotische ondergrond 

- beekdalen/laagten 

• jonge ontginningen 

- oude ontginningen 

- jonge veenontginningen 

CJ veengronden 

§ kwelgebied 

D infiltratiegebied 

d Peelrandbreuk 



Kaart 15: 

Laag 2: de infrastructuur 

B snelweg 

E regionale hoof dweg 

E=l lokale hoof dweg 

B spoorweg 

Fl kanaal 

[oJ afslag snel weg 

[a] station 

C!J bebouwing 
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Kaart 16: 

Laag 3: de occupatie 

woongebied 

- bedrij venterrein 

B snelweg 

D kanaal 

D spoorlijn 

- water 

D landbouw 

- natuurkerngebied 

O bos 

D natuurontwikkelingsgebied 

D ecologische verbindingszone 
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Wonen en werken in het landelijk gebied van de provincie Noord -Brabant Vier strategieen 
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4. 1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingespeeld op de (nog niet bekende) 
ruimtelijke ontwikkeling van regio Helmond. Dit is het dynamische 
gedeelte van het plan van aanpak: vanuit de verschillende 
kwaliteiten en de waardering daarvan kunnen de potenties (los van 
het programma) van het gebied geformuleerd warden . Die 
potenties leiden tot strategieen gericht op de aard van de ingreep 
in (onderdelen van) stad of landschap. De kaarten van de drie 
lagen uit het vorige hoofdstuk dienen hierbij als basis . Er zullen 
vier strategieen opgesteld warden: 
• blauwe strategie: water 
• groene strategie: natuur 
• rode strategie: verstedelijking 
• gele strategie: landbouw 
De strategieen zullen in paragraaf 2 tot en met 5 aan de orde 
komen. 

4.2 De blauwe strategie 

De eerste strategie die is bekeken is de blauwe strategie. Bij het 
maken van de blauwe strategie is gebruik gemaakt van de nota 
'Watersystemen in beeld'. Met de blauwe strategie is begonnen, 
omdat deze in het beleid van de provincie Noord-Brabant als 
belangrijkste wordt ervaren. Na de blauwe strategie is de groene 
strategie het belangrijkst, en vervolgens pas de rode en de gele 
strategie. Bij het opstellen van de blauwe strategie staat de vraag 
centraal wat met het gebied gedaan kan warden wanneer het 
water hierin zou overheersen. Voor het opstellen van de blauwe 
strategie is vooral gebruik gemaakt van de samengestelde kaart 
van laag 1. Deze kaart heeft als basis gediend voor de blauwe 
strategie. 

De waterlopen in regio Helmond stromen voornamelijk in 
noordelijke richting. Dit heeft te maken met de regionale helling. 
Ten oosten van de Aa !open veel oost-west georienteerde 
waterlopen. Dit heeft te maken met de ontwatering van de hoger 
gelegen Peelhorst en de relatief sterke dating van het centrale 
deel van de Centrale Slenk. Op de Peelhorst is zichtbaar dat veel 
waterlopen niet meer het natuurlijke dal volgen . De waterlopen in 
de Centrale Slenk volgen nog wel de natuurlijke beekdalen. 
In regio Helmond is een behoorlijk kwelgebied aanwezig. Het 
kwelgebied bevindt zich vrijwel uitsluitend in de beekdalen . In een 
kwelgebied stroomt het grondwater vanuit de diepere pakketten in 
de bodem omhoog. Het opstijgende water kan tot het maaiveld 
reiken en over het maaiveld afstromen, het kan alleen in greppels 
uittreden, alleen de diepere beken, waterlopen of kanalen 
bereiken of alleen via verdamping in de atmosfeer komen . De 
wijze van uittreden en de grootte van het kwelgebied kan 
gedurende het seizoen veranderen. 
In de regio zijn ook een aantal infiltratiegebieden aanwezig. In een 
infiltratiegebied geldt dat het neerslagoverschot voor het 
overgrote deel het diepere grondwater voedt. Het zijn dus 
voedingsgebieden voor de regionale grondwatersystemen. Het 
water uit de infiltratiegebieden stroomt naar de kwelgebieden. De 
verbinding staat bekend als een grondwaterstromingssysteem. 
Zander infiltratie kan er geen kwel ontstaan. 
Alles wat geen kwel- of infiltratiegebied is, wordt intermediair 
gebied genoemd. In een intermediair gebied wordt het 

neerslagoverschot hoofdzakelijk via het drainagesysteem 
afgevoerd. De intermediaire gebieden zijn de (goed) ontwaterde 
grondoppervlakken van de regio. 

In de kaart van de blauwe strategie zijn allereerst de beekdalen, 
de waterlopen en de bestaande kwel- en infiltratiegebieden 
aangegeven. Tevens zijn de van oorsprong natte gebieden in de 
regio aangegeven. Deze historisch natte gebieden warden ook wel 
inundatiegebieden genoemd. Dit zijn gebieden waar 
oppervlaktewater tijdelijk geborgen kan warden. In de blauwe 
strategie is het belangrijk dat het watersysteem zoveel mogelijk 
met rust wordt gelaten bij de verdere intensivering van het 
ruimtegebruik en dat geprobeerd wordt om reeds plaatsgevonden 
negatieve ontwikkelingen terug te draaien. Kort samengevat; er 
zal gestreefd moeten warden naar een meer natuurlijk 
watersysteem. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten van 
belang: 
• het positioneren van de juiste functies op de juiste plek in het 

watersysteem 
• zoeken naar de optimale afstemming van ruimtelijke functies 

metals doel verdroging terug te dringen 
• het beschermen van kwelgebieden 
• zorgvuldig omgaan met infiltratiegebieden door het water de 

kans te geven te infiltreren 
• het weer mogelijk maken van inundaties tangs beken 
• het verplaatsen van grondwaterwinningen naar het 

rivierengebied 

Om het watersysteem te verbeteren kunnen een aantal 
maatregelen warden toegepast. Allereerst dienen de bestaande 
kwel- en infiltratiegebieden te warden versterkt. Hierdoor wordt 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van de 
verdroging. Door de infiltratie van neerslag en oppervlaktewater in 
onder andere de hogere delen van de regio te bevorderen, wordt 
in de lagere delen een toename van schone kwelstromen 
bewerkstelligd. In een grater gebied zal dan sprake zijn van kwel 
waardoor de totale hoeveelheid schoon kwelwater toeneemt. 
Toename van kwel kan alleen plaatsvinden in de historisch natte 
gebieden. Een van de hierboven genoemde uitgangspunten is ook 
het weer mogelijk maken van inundaties langs beken. Een 
mogelijkheid hiervoor is het uitbreiden van kwel tangs beken. 
Uitbreiding van kwel is alleen mogelijk in lage gebieden en in 
natuur- of landbouwgebieden (grasland), dus niet in 
verstedelijkingsgebied. Aangezien het noordwesten van regio 
Helmond het laagst gelegen is , is daar gezocht naar gebieden die 
voor uitbreiding van kwel geschikt zijn. Hiervoor komen drie 
gebieden in aanmerking, namelijk het inundatiegebied ten westen 
van Gernert (grasland), het inundatiegebied bij Lieshout en Beek 
en Donk (gedeeltelijk natuur en gedeeltelijk grasland) en het 
inundatiegebied ten oosten van Mierlo (natuur) . Op deze drie 
plaatsen is uitbreiding van kwel gewenst. Tegenover deze 
uitbreiding van kwel staat ook uitbreiding van infiltratie. 
Uitbreiding van infiltratie is in principe in alle intermediaire 
gebieden mogelijk. Uitbreiding van infiltratie is te bereiken door 
bijvoorbeeld sloten te dichten . Wanneer de vier strategieen in het 
volgende hoofdstuk tegen elkaar afgewogen warden zal bepaald 
warden waar uitbreiding van infiltratie het beste plaats kan 
vinden. In het blauwe wensbeeld is dus in alle intermediaire 
gebieden in principe uitbreiding van infiltratie mogelijk. 



Door de toegenomen kwel zullen de beken die de kwelgebieden 
doorsnijden een grotere afvoer van schoon kwelwater te 
verwerken krijgen. Om de berging hiervan zonder al te veel 
problemen te laten verlopen, zal de huidige inrichting van de 
beken en andere waterlopen aangepast moeten warden 
(bijvoorbeeld flauwere oevers) en zullen gebieden aangewezen 
moeten warden waar waterlopen buiten hun oevers mogen treden. 
Dat zijn in dit geval de inundatiegebieden . Hierdoor kan overlast in 
stedelijk gebied warden voorkomen en kan het systeem incidentele 
grote pieken in de afvoer op een natuurlijke wijze zelf opvangen. 
Het beekherstel geldt voornamelijk voor de beken en waterlopen 
in de beekdalen en niet voor die op de Peelhorst, omdat deze niet 
het natuurlijke dal volgen. 

In het uiteindelijke duurzaam ruimtelijk structuurbeeld moet het 
water een sturend en structurerend element vormen voor 
toekomstige ruimteclaims. Dat betekent dat er niet gebouwd mag 
warden in de kwelgebieden en bij voorkeur niet in de van 
oorsprong natte gebieden en infiltratiegebieden . In deze gebieden 
is wel landbouw en natuurontwikkeling mogelijk. In de 
kwelgebieden zijn dan uiteraard andere vormen van landbouw en 
natuur mogelijk dan in de infiltratiegebieden. Ook zullen de 
functies zodanig op elkaar afgestemd moeten warden, dat 
verdroging terug wordt gedrongen. Een laatste actie die uitgevoerd 
kan warden is het verplaatsen van de grondwaterwinning (ten 
oosten van Helmond) uit de regio naar het rivierengebied. 
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Kaart 17: 

Blauwe strategie 

B waterlopen 

- beekdal 

g versterking bestaande kwel 

8 gewenste uitbreiding kwel 

van oorsprong natte gebieden 

D versterking bestaande infiltratie 

D mogelijke uitbreiding infiltratie 



4.3 De groene strategie 

De tweede strategie die is bekeken is de groene strategie. Deze 
strategie is na de blauwe de meest bepalende strategie. Bij het 
opstellen van de groene strategie staat de vraag centraal wat met 
het gebied gedaan kan worden wanneer het groen hierin. ee_n 
hoofdrol speelt. Voor het opstellen van de groene strateg1e 1s 
vooral gebruik gemaakt van de samengestelde kaart van laag 3. 
Deze kaart heeft als basis gediend voor de groene strategie. De 
groene strategie stuurt de ontwikkeling van de landschappelijke en 
ecologische structuur. Deze strategie is voor een belangrijk deel 
gebaseerd op de indicatieve Groene Hoofdstructuur zoals die door 
de provincie is vastgesteld. 

De regio Helmond wordt gekenmerkt door een hoge mate van 
versnippering van natuur. Deze versnippering is het best waar te 
nemen ten westen van de Peelrandbreuk. Ten oosten van de breuk 
zijn minder natuurwaarden aanwezig en de natuur die er aanwezig 
is, is grootschaliger van opzet. In 'Brabant Contrastrijk' is 
aangegeven dat de provincie Noord-Brabant in de toekomst enkele 
grootschalige natuurgebieden wil ontwikkelen in plaats van een 
versnipperde groene hoofdstructuur. Ook in regio Helmond zijn _de 
ecologische waarden afgenomen en staan zij door de versnipperrng 
van de ecologische structuur nog steeds onder druk. 
Natuurgebieden zijn van elkaar gescheiden door snelwe~en, 
kernen, bedrijventerreinen en intensief gebruikt agrarisch geb1ed, 
waardoor uitwisseling van bepaalde soorten niet meer mogelijk is 
en ge"i"soleerde, niet levensvatbare populaties ontstaan. In regio 
Helmond komen een viertal grootschalige natuurgebieden voor die 
in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling, waardoor grote 
eenheden natuur kunnen ontstaan. Dit zijn de Stippelberg, de 
Deurnese Peel, de Astense Peel en de Strabrechtse Heide. Deze 
vier grote eenheden natuur zullen in de toekomst onaantastbaar 
zijn. Hier mag dus absoluut geen versnippering meer optreden. 
Naast de grote eenheden natuur zijn er uiteraard ook nog een 
aantal kleine natuureenheden; de 'snippers' die overblijven. Deze 
worden gehandhaafd en eventueel versterkt, maar het is niet 
uitgesloten dat hierin bepaalde ontwikkelingen zullen 
plaatsvinden. Binnen zowel de grote eenheden natuur als de 
'snippers' is (aangepast) agrarisch gebruik mogelijk, met 
inachtneming van de aanwezige ecologische waarden. 

Om ervoor te zorgen dat lokale en regionale populaties van 
planten- en diersoorten ook op termijn overlevingsk~nsen hebb~n, 
moet uitwisseling van individuen tussen de afzonderl1Jke populat1es 
mogelijk zijn. Uitwisselingen tussen populaties c.q. de 
leefgebieden van deze populaties, vinden plaats via de ecologische 
verbindingszones die afgestemd zijn op de soort die gebruik moet 
maken van deze zone. Een verbinding van de ene soort kan goed 
samengaan met die van een andere soort. Verbindingszones 
vormen ook een belangrijk deei van de groene hoofdstructuur. De 
regio kent verschillende verbindingszones. Het doel is om deze te 
behouden en te versterken. Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen natte en droge ecologische verbindingszones. De 
regionale verbindingszones uit de groene strategie hebben tot doel 
de onderlinge samenhang tussen de verschillende regionale 
ecologische hoofdsystemen te versterken. Vooral het gebied ten 
westen van de Peelrandbreuk neemt hierbij een belangrijke plaats 
in. Hier bevinden zich veel natte ecologische verbindingen bij de 
beken. 

Het laatste element dat in de groene strategie tot uiting komt is 
dat van de grote eenheden open ruimte. Overal in het gebied is 
sprake van een diffuus beeld; verstening en groen zijn over het 
gehele gebied verspreid, waardoor er weinig open ruimte is. 
Tussen de versnipperde natuur en de grote bebouwingseenheden 
van de regio kunnen we drie ruimten ontdekken waar geen 
ecologische waarden aanwezig zijn en waar ook nauwelijks 
bebouwing aanwezig is. Deze ruimten vertonen om die reden een 
dusdanige openheid, dat gesproken kan worden van een 
ruimtelijke kwaliteit. Ze worden dan ook in de groene strategie 
aangegeven en het doel is om hier geen verstedelijking en 
natuurontwikkeling toe te staan. 

In de kaart van de groene strategie zijn de grote eenheden natuur, 
de rest van de groene hoofdstructuur, de ecologische 
verbindingszones en de grote eenheden open ruimte aangegeven. 
In de groene strategie is het belangrijk dat het natuurlijk systeem 
zoveel mogelijk met rust wordt gelaten bij de verdere 
intensivering van het ruimtegebruik en dat geprobeerd wordt om 
het systeem op bepaalde plaatsen te versterken. Kort samengevat 
zijn de volgende uitgangspunten van belang: 
• het ontwikkelen van grote eenheden natuur die onaantastbaar 

zijn 

• 

• 

• 

het handhaven en versterken van de rest van de groene 
hoofdstructuur waar in principe geen ontwikkelingen mogen 
plaatsvinden 
het beschermen en versterken van de ecologische 
verbindingszones 
het tegengaan van verstedelijking en natuurontwikkeling in de 
grote eenheden open ruimte 
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Kaart 18: 

Groene strategie 

- grote eenheid natuur 

D groene hoofdstructuur 

[L] natte ecologische verbinding 

CL] droge ecologische verbinding 

D grote eenheid open ruimte 



4.4 De rode strategie 

De derde strategie die is bekeken is de rode strategie. Bij het 
opstellen van de rode strategie staat de vraag centraal waar 
nieuwe stedelijke uitbreidingen het beste plaats kunnen vinden. 
Voor het opstellen van de rode strategie is gebruik gemaakt van de 
samengestelde kaarten van alle drie de lagen. 

Het bestaande verstedelijkingspatroon van regio Helmond kan op 
drie manieren worden gezien, namelijk als 2 verticale 
verstedelijkingsassen (langs het kanaal en nabij de Peelrandbreuk), 
2 horizontale verstedelijkingsassen (langs het spoor en de A67) en 
als een krans van dorpen rond Helmond. Deze 
verstedelijkingspatronen zijn in figuur 11 tot en met 13 
aangegeven. 

Bij het zoeken naar locaties voor mogelijke nieuwe verstedelijking 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (gebaseerd op de 
blauwe en de groene strategie): 
• geen verstedelijking in kwelgebieden 
• bij voorkeur geen verstedelijking in infiltratiegebieden en van 

oorsprong natte gebieden 
• geen verstedelijking in de grote eenheden natuur 
• geen verstedelijking in de grote eenheden open ruimte; 

handhaving van de open relaties tussen de dorpsrand en het 
landschap. 

• in principe geen verstedelijking in de groene hoofdstructuur en 
bij ecologische verbindingszones 

In de rode strategie is gekeken op welke plaatsen nog 
mogelijkheden zijn voor nieuwe verstedelijking. Hierbij is gekeken 
naar bovenstaande uitgangspunten. Alle plekken bij de bestaande 
kernen die niet liggen op een van bovengenoemde plekken zijn in 
principe geschikt voor nieuwe verstedelijking. In de rode strategie 
zijn deze plekken dan ook aangegeven als zoekgebied voor 
verstedelijking. Hierbij is dus uitsluitend gekeken naar 
mogelijkheden bij de bestaande kernen. Het is niet de bedoeling 
een nieuw dorp te maken, omdat hierdoor de verstening van het 
buitengebied alleen maar toeneemt. Bij Helmond is wel een 
mogelijkheid aangegeven die niet grenst aan de bestaande 
bebouwing. De reden hiervoor is dat de vraag naar nieuwe 
verstedelijking vanuit Helmond erg groot is en Helmond van 
oorsprong is opgebouwd volgens een kerkdorpenstructuur. 

·.\ :.\ • 

De locaties die aangegeven zijn als zoekgebied voor verstedelijking 
zijn zoekgebied voor zowel bedrijven als woningen. Daarnaast zijn 
er nog twee locaties bij Neerkant en Helenaveen die in aanmerking 
komen als zoekgebied. Omdat deze locaties ingesloten zijn door 
het groen zijn zij alleen geschikt voor woningen en bepaalde 
soorten bedrijvigheid, zoals kantoren. Deze locaties zijn niet 
geschikt voor grootschalige bedrijvigheid, omdat dit soort 
bedrijvigheid het kleinschalige, groene karakter van het gebied 
aantast. Hier zou je aparte verstedelijkingsvormen kunnen 
creeren, namelijk 'verstedelijking in het groen', waarbij het 
natuurgebied verder kan worden uitgebreid. Deze twee locaties 
zijn in de rode strategie dan ook aangeduid als zoekgebied voor 
verstedelijking in het groen. 

Nu is alleen nog maar gekeken naar de blauwe en de groene 
strategie bij de keuze voor zoekgebieden voor wonen en werken. 
Een belangrijk aspect bij de keuze van locaties is echter ook de 
infrastructuur. Voor woningbouwlocaties is het van belang dat zij 
goed bereikbaar zijn, per spoor of per snelweg. Het is dus van 
belang dat er een station en/of een afslag van een snelweg in de 
buurt aanwezig is. Voor werklocaties is de infrastructuur ook van 
belang. Wat voor soort infrastructuur er in de buurt moet zijn is 
afhankelijk van het soort bedrijf. Een transportbedrijf zit 
natuurlijk bij voorkeur bij een afslag van een snelweg en een 
kantorencomplex zit beter bij een station. Ook zijn er bedrijven 
die zich graag tangs het kanaal willen vestigen. 

Om Helmond ook echt 'Poort van de Peel' te laten zijn is een 
sterke basis voor de regio van belang. De kracht van de regio 
schuilt vooral in de infrastructuur, dus de snelweg en het spoor op 
korte afstand van elkaar. Er liggen daarom vooral kansen voor 
verstedelijking in de as Helmond-Deurne. Het verstedelijkings
patroon uit figuur 12 kan op deze manier nog meer worden 
versterkt. Bovendien is een uitgangspunt dat niet elke kern in de 
toekomst meer zijn eigen behoefte hoeft op te vangen. In de rode 
strategie is het gebied tussen Helmond en Deurne aangegeven als 
zoekgebied voor bijzondere woonvormen, oftewel 
ontwikkelingsgebied voor stad en landschap. Het samengaan van 
stad en landschap moet aan het tussengebied een kwalitatieve 
impuls geven en de vraag naar woningen accommoderen. Een 
samenhangende ontwikkeling in dit tussengebied zou kunnen 
leiden tot bijzondere woonvormen. 

• •• 
• • • -- ...... 

Figuur 11: 2 verticale assen Figuur 12: 2 horizontale assen Figuur 13: een krans van dorpen 
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Rode strategie 
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I o J afslag snel weg 

D grote eenheid open ruimte 

.--- zoekgebied verstedelijking 

~ zoekgebied ·verstedelijking in het green' 

E::d ontwikkelingsgebied voor stad en landschap 



4.5 Degele strategie 

De laatste strategie is de gele strategie. Bij het opstellen van de 
gele strategie staat de vraag centraal waar landbouw in de regio 
het best tot zijn recht komt en in welke vorm. Voor het opstellen 
van de gele strategie is gebruik gemaakt van de blauwe, groene en 
rode strategie. De gele strategie is in beginsel volgend aan de 
blauwe en groene strategie, en staat onder druk van de rode 
strategie. 

De landbouw staat de komende jaren voor de zware taak zijn 
producten en productiewi jzen aan te passen aan de 
maatschappelijke wensen , aan de Brusselse en Haagse regelgeving 
en aan de wereldmarkt. Deze ontwikkeling leidt tot 
schaalvergroting met als gevolg minder, maar wel grotere 
bedrijven. Naar verwachting verdwijnt de komende 10 jaar 50% 
van het aantal boeren. Met name de intensieve veehouderij zit in 
de hoek waar de klappen vallen . Daarentegen zijn tuinbouw en 
bomenteelt momenteel business. Voor een vitaal platteland en 
beheer van het buitengebied blijft de landbouw onmisbaar. Hierbij 
past ook een verbreding van de landbouwactiviteit met natuur- en 
landschapsbeheer en recreatie (bijvoorbeeld kamperen bij de boer 
of stadslandbouwzones). 

Het uitgangspunt ten aanzien van de toekomstige agrarische 
structuur in regio Helmond is het tot stand brengen van een 
duurzame agrarische productiestructuur, die voldoende 
economische perspectieven biedt voor de agrarische sector zelf, 
voldoet aan de gestelde milieunormen en waarbinnen rekening 
gehouden wordt met de aanwezige ecologische en 
landschappelijke waarden. 

In tegenstelling tot de andere strategieen is er bij de agrarische 
strategie niet zozeer sprake van een duidelijk wensbeeld vanuit de 
sector zelf , maar meer van een beeld waarop is aangegeven waar 
en in welke mate de landbouw kansen voor ontwikkeling heeft. De 
nadruk ligt hierbij niet zozeer op het type landbouw, maar meer 
op de mate waarin de landbouw rekening moet houden met ~nd~~e 
belangen en kansen die hieruit ontstaan. In de gele strateg1e z1Jn 
allereerst de bestaande bebouwing en de groene hoofdstructuur 
aangegeven. In de groene hoofdstructuur is op bepaalde plekken 
ook landbouw mogelijk. De aanwezige ecologische waarden in de 
groene hoofdstructuur maken een aanpassing van de agrarische 
bedrijfsvoering op deze plekken noodzakelijk . lnstandhouding en 
versterking van deze waarden is echter wel mede afhankelijk van 
een aangepast agrarisch beheer. Hierbij moet bijvoorbeeld 
gedacht warden aan extensivering van de bedrijfsvoering, 
onderhoud en aanleg van landschapselementen, aangepast 
maaibeheer en agrarisch beheer van reservaten. 
In de gele strategie is een duurzame agrarische zone aangegeven 
en een zone met kleinschalige , grondgebonden iandbouw. De 
duurzame zone is aangeduid als perspectiefgebied voor de 
landbouw. Deze twee zones zijn als zodanig ook aangegeven in 
'Brabant Contrastrijk' . In de perspectiefgebieden moeten 
agrarische bedrijven de mogelijkheid kri jgen om zich verder te 
ontwikkelen binnen de geldende randvoorwaarden. In deze 
gebieden is het agrarisch belang groot. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om de mogelijkheden die bedrijven moeten hebben 
om mee te gaan in de voortgaande autonome 
schaalvergrotingsprocessen in de landbouw. Vooral in het oosten 

van het gebied is het gewenste occupatiepatroon hoofdzakelijk 
landbouw, omdat hier veel verstening is, weinig beekdalen en 
weinig cultuurhistorische waarde. De overige gebieden zijn 
geringer van omvang en komen op twee plaatsen in het plangebied 
voor. 

Binnen deze gele strategie is ook plaats voor glastuinbouw en wel 
bij Deurne en Someren. Deze locaties zijn in 'Brabant Contrastrijk ' 
aangeduid als vestigingsgebied glastuinbouw. In het gebied binnen 
de driehoek Helmond-Deurne-Someren is plek voor ecologische 
stadslandbouw. Dit om tegenkracht te bieden aan de 
verstedelijking en ook als uitloopgebied voor de stedelingen. Ook 
andere agrarische functies zijn hier mogelijk , zoals 
kampeerboerderijen, kinderboerderi j en , zorgboerderijen etc. 
Kortom: een multifunctioneel landbouwgebied . 

De gele strategie toont niet al te veel nieuwe ontwikkelingen. De 
regio Helmond is van oudsher een gebied met veel landbouw, 
vooral intensieve veeteelt. De strategie is dit zoveel mogeli jk te 
behouden en aan te passen aan de nieuwe milieueisen. Er is dus 
vooral sprake van continuatie. In het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld zal nog wat dieper ingegaan warden op de 
verschillende soorten landbouw die in het gebied kunnen 
voorkomen. 
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Gele strategie 
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~ groene hoofdstructuur 
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D agrarisch gebied met ecologische waarden 

D zoekgebied stadslandbouwzone 

D perspectiefgebied landbouw 

kleinschalige. grondgebonden landbouw 



Wonen en werken in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
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5. 1 lnfejdjng 

In dit hoofdstuk wordt het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld van 
regio Helmond getoond. Om te komen tot het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld zijn de bestaande ruimtelijke structuur en de vier 
strategieen met elkaar geconfronteerd. Na confrontatie, waarvan 
hier het resultaat volgt, zijn in bepaalde delen van het gebied 
knelpunten ontstaan . Maar er doen zich ook kansen voor. In deze 
fase gaat het om keuzes maken en zoeken naar oplossingen om op 
het eerste oog tegenstrijdige ontwikkelingen met elkaar te 
verzoenen. Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is het resultaat 
van diverse afwegingen en keuzes. 
De strategie die de basis vormt voor het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld is de blauwe strategie. Deze wordt als belangrijkste 
ervaren. Na de blauwe strategie is de groene strategie het 
belangrijkst, vervolgens de rode en de gele. Bij het opstellen van 
het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld vormt de bestaande 
ruimtelijke structuur de basis waar de vier strategieen over heen 
worden gelegd, beginnend dus bij de blauwe. Telkens worden de 
verschillende belangen tegen elkaar afgewogen en worden keuzes 
gemaakt. Aan de hand van de vier strategieen zal dit proces van 
keuzes beknopt worden beschreven. In de volgende paragrafen 
worden de vier strategieen na elkaar doorlopen en wordt 
aangegeven welke keuzes zijn gemaakt. 

5.2 De blauwe strategje 

De blauwe strategie vormt de basis voor het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is met 
een aantal uitgangspunten rekening gehouden. Allereerst dienen 
de bestaande kwel - en infiltratiegebieden te worden versterkt, 
zoals dat ook al in de blauwe strategie is aangegeven . Hierdoor 
wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de verdroging. 
Vervolgens zijn er gebieden aangegeven waar uitbreiding van kwel 
gewenst is. In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld zijn hiervoor 
drie locaties aangewezen, namelijk bij Lieshout en Beek en Donk, 
ten westen van Gernert en ten zuiden van Mierlo. Tegenover 
uitbreiding van kwel staat uiteraard ook uitbreiding van infiltratie. 
Het gebied waar uitbreiding van infiltratie plaats kan vinden moet 
ongeveer even groot zijn als het gebied waar uitbreiding van kwel 
plaatsvindt. In de blauwe strategie zijn alle intermediaire 
gebieden aangewezen als mogelijke gebieden voor uitbreiding van 
infiltratie. De voorkeur voor dergelijke gebieden ligt echter in de 
wat hogere delen van de regio. Vandaar dat voor uitbreiding van 
infiltratie het hoogste deel van de regio is gekozen, namelijk het 
gebied ten zuiden van Heusden, Liessel en Deurne. Door een vrij 
groot gebied te kiezen kan de infiltratie wat minder intensief 
plaatsvinden, waardoor er minder problemen in de landbouw 
optreden. Wanneer je namelijk intensieve infiltratie op deze 
plekken toe zou passen, hebben de boeren weinig water meer dat 
voor het land gebruikt kan worden. Op deze plekken kan de 
infiltratie uitgebreid worden door bijvoorbeeld enkele sloten te 
dichten. Naast aandacht voor de kwel- en infiltratiegebieden dient 
ook aandacht te worden geschonken aan de bestaande waterlopen 
en kanalen. Deze dienen gehandhaafd te worden en van de 
waterlopen in het kwelgebied zal de huidige inrichting mogelijk 
aangepast moeten worden. 

5.3 De groene strategje 

De groene strategie gaat erg goed samen met de blauwe strategie. 
Deze twee strategieen vertonen nauwelijks knelpunten wanneer ze 
met elkaar worden geconfronteerd. In het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld zijn de grote eenheden natuur aangegeven. Deze 
eenheden natuur zijn onaantastbaar voor wat betreft 
verstedelijking. Ook met landbouw moet men hier erg voorzichtig 
zijn. Alleen bepaalde extensieve vormen van landbouw zijn in deze 
gebieden toegestaan. Naast de grote eenheden natuur is ook de 
rest van de groene hoofdstructuur aangegeven. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen natuurkerngebieden en 
multifunctionele bossen. De strategie is het beheer van de 
bestaande groene hoofdstructuur. Het is echter niet zo dat deze 
onaantastbaar is. In principe mogen hier geen stedelijke 
ontwikkelingen plaatsvinden, maar wanneer het vanuit ruimtelijk
kwalitatief oogpunt van belang wordt geacht dat er op een 
bepaalde plek in de groene hoofdstructuur verstedelijking 
noodzakelijk is, kan dit belang belangrijker worden geacht dan dat 
van het in stand houden van de groene hoofdstructuur. 
In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld zijn ook de natte en 
droge ecologische verbindingszones aangegeven. Het doel is om 
deze te beschermen en te versterken. Het laatste element van de 
groene strategie dat in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
terug komt is dat van de grote eenheden open ruimte. Dit zijn 
plekken waar geen groene hoofdstructuur en verstedelijking 
voorkomt. Deze open ruimten moeten gehandhaafd worden en vrij 
blijven van natuur of verstedelijking. Ook mogen hier geen grote 
concentraties agrarische bebouwing voorkomen. Er mag dus wel 
landbouw in deze gebieden voorkomen , maar met zo min mogelijk 
bedrijfsbebouwing. 

5.4 De rode strategje 

De rode strategie botst, uitgaand van de traditionele benadering 
van stedelijke ontwikkeling aansluitend bij bestaand stedelijk 
gebied en gespreid over de regio, nogal met de blauwe en de 
groene strategie. In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is een 
aantal zoeklocaties voor verstedelijking aangegeven, rekening 
houdend met de blauwe en groene strategie. Dit zijn allemaal 
locaties die niet in een kwel- of infiltratiegebied liggen, niet in een 
van oorsprong nat gebied, niet in een grote eenheid natuur of in de 
groene hoofdstructuur en niet in een grote eenheid open ruimte. 
Deze zoekgebieden grenzen aan de bestaande kernen. Het zijn 
zoekgebieden voor zowel bedrijventerreinen als woongebieden. De 
zoekgebieden bij Neerkant en Helenaveen zijn zoekgebieden voor 
woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid , omdat deze 
zoekgebieden omringd zijn door natuur. Grootschalige 
bedrijvigheid zal hier het karakter van het gebied aantasten. Dit 
zijn zoekgebieden voor 'verstedelijking in het groen'. 
De blauwe en de groene strategie hebben dus de voorkeur boven 
de rode strategie en op basis daarvan zijn de zoeklocaties voor 
verstedelijking bepaald. Uiteraard is ook de infrastructuur van 
groot belang bij de keuze voor nieuwe verstedelijking. In de zone 
tussen Helmond, Deurne en Asten komen verschillende 
modaliteiten bij elkaar; de A67 , de spoorweg richting Vento en de 
Zuid-Willemsvaart. Er zijn verschillende stations in Helmond en 
Deurne en er zijn drie afslagen van de A67 in het gebied. 
Bovendien is Helmond aan de oostkant goed bereikbaar via de 
provinciale weg vanuit Deurne. Het gebied ten oosten van Helmond 



en tussen het spoor en de snelweg is dus het best bereikbare 
gebied en om die reden warden nieuwe ontwikkelingen voor wonen 
en bedrijvigheid als eerste op die plek gezocht. Bedrijvigheid komt 
het best tot zijn recht ten noorden van Asten. Hier ligt een vrij 
groot zoekgebied voor verstedelijking en door de ligging aan het 
kanaal en de nabijheid van een afslag van de A67 is dit een ideate 
locatie voor een bedrijventerrein. De op het oog meest geschikte 
locatie voor woningbouw in deze zone ligt bij Deurne. Vooral aan 
de zuidkant zijn nog voldoende mogelijkheden voor stedelijke 
uitbreiding. In dit duurzaam ruimtelijk structuurbeeld warden 
echter nog geen keuzes gemaakt voor locaties, omdat dat pas in de 
volgende stap gebeurt, waarbij het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld wordt geconfronteerd met het programma . 

5.5 Degele strategie 

De gele strategie komt in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
tot uiting in een zone voor grootschalige landbouw, het 
perspectiefgebied voor landbouw, en een tweetal zones voor 
kleinschalige landbouw. In het perspectiefgebied voor landbouw 
kunnen verschillende typen landbouw voorkomen . In het 
perspectiefgebied komen zowel kwel - als infiltratie- en 
intermediaire gebieden voor. De kwelgebieden zijn geschikt voor 
grasland , de infiltratiegebieden voor grondgebonden landbouw als 
graan en mai's en de intermediaire gebieden zijn het meest 
geschikt voor de intensieve veeteelt. Het landbouwgebied ten 
noorden en oosten van Deurne is uitgestrekt en strak ingericht met 
relatief veel bebouwing. De veehouderijen zijn in feite 
volwaardige productiebedrijven en de landbouwgebieden complete 
bedrijventerreinen. In de grote eenheden open ruimte komt wel 
landbouw voor, maar hier moet de hoeveelheid agrarische 
bedrijfsbebouwing zoveel mogelijk beperkt warden . De zones voor 
kleinschalige, grondgebonden landbouw liggen ten westen van 
Helmond en ten zuiden van Liessel. Hierdoor ontstaat een 
totaalbeeld van een over het algemeen grootschalig 
landbouwgebied in het oosten, noordwesten en zuidwesten met 
kleinschalige landbouwgebieden bij Helmond en tussen de 
Deurnese en Astense Peel. 
In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld zijn ook twee 
vestigingsgebieden voor glastuinbouw aangegeven. De provincie 
wilde de locatie bij Someren ook voor een deel aan de westkant 
van Someren hebben. Dit is echter in strijd met de grote eenheid 
open ruimte die in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld de 
voorkeur heeft boven de landbouw. 
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6. 1 lnfejdjng 

In dit hoofdstuk vindt een confrontatie plaats van het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld van regio Helmond en het programma 
voor wonen en werken . Het programma moet op een zodanige 
manier in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld worden 
ingepast, dat locaties worden gekozen voor wonen en werken die 
vanuit ruimtelijk -kwalitatief oogpunt het meest geschikt zijn . 
Hierbij is er van uit gegaan dat alle inbreidings- en 
herstructureringslocaties en bestaande uitbreidingslocaties in de 
regio reeds zijn benut. In de praktijk moet daar natuurlijk eerst 
naar worden gekeken, voordat men tot nieuwe verstedelijking in 
de vorm van uitbreiding over gaat. De confrontatie met het 
programma is dus een scenario waarbij is uitgegaan van een 
maximale noodzaak tot verdere verstening van het buitengebied. 
Het totale programma zal in dit scenario terecht komen op nieuwe 
locaties. Door het programma over de gehele regio te verdelen, zal 
moeten worden aangetoond dat de ruimtelijke kwaliteit wordt 
verbeterd . 

6 .2 ConfrontaOe met het programma 

Het belangrijkste uitgangspunt voor de keuze van locaties voor 
wonen en werken is dat er naar gestreefd moet worden verdere 
verstening van het buitengebied tegen te gaan en op deze manier 
ruimtelijke kwaliteit te bewerkstelligen. Dat wil zeggen dat kernen 
geen woningen meer krijgen op basis van behoefte , maar op basis 
van ruimtelijke mogelijkheden. Dus niet elke kern meer zijn eigen 
woonwijkje en bedrijventerreintje als dat uit ruimtelijk -kwalitatief 
oogpunt bezwaarlijk is . Aan de hand van dit uitgangspunt is in 
regio Helmond gekeken welke locaties het meest geschikt zijn voor 
nieuwe verstedelijking. Hierbij zijn de zoekgebieden voor 
verstedelijking uit het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld als 
uitgangspunt gen omen . 

Het programma voor wonen en werken voor regio Helmond voor de 
komende 15 jaar is als volgt (afgerond) : 

Werken: 165 ha ➔ 
Lande/ijk geb ied: 
Stedelijk gebied: 
Totaal: 

Wonen: 350 ha ➔ 
Lande/ijk gebied: 
Stede/ijk gebied: 
Totaal: 

105,5 ha 
57,7 ha 

163,2 ha 

238,7 ha 
113,5 ha 
352,2 ha 

Bij dit programma is onderscheid gemaakt tussen de vraag vanuit 
het landelijk gebied (gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel , Deurne, 
Asten en Someren) en de vraag vanuit het stedelijk gebied 
(gemeente Helmond en gemeente Mierlo). Bestaande, al 
goedgekeurde uitbreidingslocaties zijn niet meegenomen in deze 
cijfers. Denk bijvoorbeeld aan Brandevoort en het BZOB. Vandaar 
dat de cijfers voor het stedelijk gebied mee lijken te vallen. De 
vraag naar locaties voor woningbouw is ruim twee keer zo groot als 
de vraag naar bedrijventerrein . Bij woningbouw is uitgegaan van 
20 woningen per hectare. In totaal zullen er dus zo'n 7050 
woningen in de regio bij moeten komen . 
In de vier strategieen en in de toelichting bij het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld is al aangegeven dat nieuwe 

verstedelijking bij verdere uitwerking het best in de zone tussen 
Helmond , Deurne en Asten tot zijn recht kan komen. Dit gebied 
bezit veel landschappelijke kwaliteiten. Er ligt een beekdal in het 
tussengebied en er zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig als 
bossen en natuurkerngebieden . Op basis van de lagenbenadering is 
het een gebied met veel ruimtelijke kwaliteiten. De 
verscheidenheid aan landschappen vormt de basis voor nieuwe 
bijzondere en kwalitatief hoogwaardige woonvormen. In het 
tussengebied komen verder verschillende modaliteiten bij elkaar; 
de A67, de spoorweg en de Zuid-Willemsvaart. Er zijn verschillende 
stations in Helmond en Deurne en er zijn drie afslagen van de A67 
in het gebied . Bovendien is Helmond aan de oostkant goed 
bereikbaar via de provinciale weg vanuit Deurne. Het gebied ten 
oosten van Helmond en tussen het spoor en de snelweg is dus het 
best bereikbare gebied. Om landschappelijke en infrastructurele 
redenen worden nieuwe ontwikkelingen voor wonen en 
bedrijvigheid in beginsel tussen Helmond en Deurne gezocht. 
Wanneer in deze zone nieuwe stedelijke ontwikkelingen plaats 
kunnen vinden , wordt de as Helmond-Deurne versterkt, waardoor 
een goede basis voor de regio wordt gevormd. 

Voor de zone tussen snelweg en spoor is een inrichtingsvoorstel 
gemaakt waarin het programma voor wonen en werken is 
verwerkt. Dit inrichtingsvoorstel bevat een aantal elementen die 
nadPr uitgelegd zullen worden en aan de hand van 
referentiebeelden zullen worden verduidelijkt. Allereerst zullen de 
verschillende elementen worden opgesomd en zal aangegeven 
worden om welke oppervlakten bedrijventerrein of welke 
aantallen woningen het gaat: 
1) Bedrijventerrein aan de snelweg bij Asten : ± 275 ha 
2) Kantorenlocatie in Deurne: ± 25 ha 
3) Woningbouwlocatie ten zuiden van Deurne: 3000 woningen (± 

150 ha, 20 woningen / ha) 
4) Boswonen tussen Helmond en Deurne: 550 woningen (± 275 ha , 

2 woningen / ha) 
5) Beekdalwonen tussen Helmond en Deurne: 250 woningen 

(minder dan 1 woning / ha) 
6) Parkwonen tussen Helmond en Deurne: 3250 woningen (± 250 

ha, 13 woningen/ha) 
7) Stadslandbouwzone ten westen van Deurne 
8) Ontwikkeling recreatiebos 
9) Ontwikkeling groene hoofdstructuur in het beekdal ten 

noorden van Asten 
10) Beheer bestaande groene hoofdstructuur 

Het totaal aantal woningen in het gebied komt hiermee op 7050 en 
het oppervlak aan bedrijventerrein komt op 300 ha . Die 300 ha 
hoeft dus in eerste instantie niet volledig benut te worden , want 
er is een vraag van 165 ha aan bedrijventerrein , maar een gedeelte 
van het bedrijventerrein bij Asten kan gereserveerd worden voor 
na 2015. Nu kan dat gedeelte nog gebruikt worden voor landbouw. 

1) Bedrijventerrein bij Asten: 
De bedrijvigheid komt het best tot zijn recht ten noorden van 
Asten. Hier ligt een vrij groot zoekgebied voor verstedelijking en 
door de ligging aan het kanaal en de nabijheid van een afslag van 
de A67 is dit een ideale locatie voor een bedrijventerrein. In het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is het zoekgebied voor 
verstedelijking kleiner dan het bedrijventerrein dat in de 
uitwerking is getekend . Het gedeelte dat extra is getekend ligt in 
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een infiltratiegebied. In principe is bouwen in infiltratiegebied wel 
mogelijk, maar het verdient niet de voorkeur. Dit infiltratiegebied 
is toch bij het bedrijventerrein genomen om een aantal redenen . 
De eerste reden is het optimaliseren van het ruimtegebruik en 
voorkomen van versnippering, dus de bundeling van bedrijven. De 
tweede reden is het feit dat dit een uitstekende zichtlocatie tangs 
de A67 is. Verder is het een reserve voor de toekomst en tenslotte 
wordt dit gebied direct ontsloten via de snelweg. Het belang van 
de verstedelijking prevaleert hier boven alle andere belangen . Het 
bedrijventerrein biedt mogelijkheden voor zwaardere 
bedrijvigheid, transport en distributie (as Eindhoven-Venlo) en 
zichtlocaties (hoogwaardige kantoorachtige bedrijfsgebouwen). 

2) Kantorenlocatie bij Deurne 
Een tweede locatie voor bedrijven ligt in Deurne. Ook deze locatie 
ligt in een zoekgebied voor verstedelijking zoals in het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld is aangegeven. Deze locatie is vooral 
geschikt voor kantoren die veel bezoekers trekken . Bij deze 
kantorenlocatie is een goede inrichting van de openbare ruimte 
dan ook een belangrijke opgave. Eventueel kan hier een 
wijkcentrum gevestigd worden. De kantorenlocatie ligt dicht bij de 
verbindingsweg tussen Deurne en Liessel die uitkomt op een afslag 
van de snelweg. De kantorenlocatie is dus per auto goed 
bereikbaar, zowel vanaf de snelweg als ook vanuit Helmond via de 
rondweg om Deurne. De verbindingsweg tussen Deurne en Liessel 
zal echter wel enigszins opgewaardeerd moeten worden, omdat 
deze een stuk intensiever gebruikt zal gaan worden. De 
kantorenlocatie kan ook per spoor goed bereikbaar gemaakt 
worden als een voorstadhalte gerealiseerd wordt. Het draagvlak 
hiervoor ontstaat bij gelijktijdige ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Deurne-Zuid. 

3) Woningbouwlocatie ten zuiden van Deurne 
De meest geschikte locatie voor woningbouw in de zone tussen het 
spoor en de snelweg ligt bij Deurne. Aan de zuidkant zijn nog 
voldoende mogelijkheden voor grootschalige stedelijke uitbreiding. 
Hier is een grote woningbouwlocatie aangewezen. Deze locatie is 
goed bereikbaar per auto door de ligging aan de rondweg om 
Deurne, waardoor ook de snelweg in korte tijd bereikt kan worden 
via de verbindingsweg tussen Deurne en Liessel. Samen met de 
kantorenlocatie kan de woonwijk een goed draagvlak vormen voor 
een nieuw station . 

4) Boswonen tussen Helmond en Deurne 
Een van de bijzondere woonvormen tussen Helmond en Deurne is 
het boswonen. In het noorden van het tussengebied is een 
bestaand bos aanwezig waar een aantal woningen in kunnen 
worden gesitueerd in een lage dichtheid. In de groene strategie is 
al aangegeven dat de kleine eenheden groene hoofdstructuur in 
principe niet in aanmerking komen voor verstedelijking, maar dat 
dat ook niet is uitgesloten. Aangezien verstedelijking hier een 
kwaliteit toevoegt aan het gebied zou hier dus een uitzondering 
gemaakt moeten kunnen worden. Het boswonen gaat uit van het 
beleven van bos. De bewoners zouden als het ware zich al in hun 
huis zelf in het bos kunnen wanen. Wonen in een bos is leven in 
een besloten wereld. Door de juiste architectuur toe te passen bij 
de boswoningen kan dit gevoel bereikt worden. 

5) Beekdalwonen tussen Helmond en Deurne 
Een andere bijzondere woonvorm die tussen Helmond en Deurne 
kan ontstaan is het beekdalwonen. In de blauwe strategie is 
aangegeven dat bebouwing in de kwelgebieden moet worden 

voorkomen. Ook hier geldt, net als bij het boswonen, dat er een 
kwalitatieve impuls aan het tussengebied kan worden gegeven, 
wanneer ook hier een bijzondere woonvorm wordt gecreeerd. 
Beekdalwonen is wonen aan het water. De woningen bevinden zich 
dicht bij de beek. Ze zijn gebouwd op een verhoging of op paten. 
De woningen zijn in een zeer lage dichtheid gebouwd, zodat de 
ervaring van het 'buiten wonen' compleet wordt. 

6) Parkwonen tussen Helmond en Deurne 
De laatste bijzondere woonvorm tussen Helmond en Deurne is het 
parkwonen . Parkwonen is wonen in een parkachtige setting. De 
mensen die in het parklandschap wonen hebben ruimte voor hun 
diverse vestigingswensen en woonvoorkeuren. Het parklandschap 
gaat slim met de ruimte om door nieuwe combinaties van 
activiteiten te organiseren die de kwaliteiten van stad en 
landschap versterken. Multifunctioneel gebruik is in het 
parklandschap de leidraad, waarbij het meer om de kwaliteit van 
de ruimte gaat dan om de kwantiteit. Naast een woongebied is het 
parklandschap ook een openbaar gebied dat voor iedereen 
toegankelijk is. Het heeft dus zowel een woonfunctie als een 
verblijfsfunctie. In het parklandschap worden de woningen 
gestapeld gebouwd. Zo kan er toch in redelijke dichtheden worden 
gebouwd, terwijl elke bewoner een grote hoeveelheid openbare 
ruimte en groen om zich heen heeft. Bij nadere uitwerking kan nog 
bepaald worden of deze gestapelde woningen volgens de klassieke 
vorm worden gebouwd of dat in hogere dichtheden moet worden 
gebouwd, dus in de vorm van grotere samengestelde complexen. 

7) Stadslandbouwzone ten westen van Deurne 
Ten westen van Deurne is in dit inrichtingsvoorstel een 
stadslandbouwzone getekend . Deze zone komt op deze locatie het 
best tot zijn recht, omdat op deze wijze de zone met nieuwe 
ontwikkelingen tussen Helmond en Deurne wordt afgerond. 
Stadslandbouw is biologische, dynamische landbouw. Daarnaast 
kunnen er in deze zone mogelijkheden worden geboden aan andere 
initiatieven van agraners, zoals kampeerboerderijen, 
kinderboerderijen of zorgboerderijen. 

8) Ontwikkeling recreatiebos 
Het multifunctionele bos ten oosten van Helmond kan gehandhaafd 
worden en aangepast worden tot recreatiebos voor de stedelingen. 
In dit bos kunnen bijvoorbeeld wandelroutes worden aangelegd of 
een trimparcours. 

9) Ontwikkeling groene hoofdstructuur in het beekdal ten 
noorden van Asten 

In een gedeelte van het beekdal ten noorden van Asten zijn geen 
natuurwaarden aanwezig. Om de natuurfunctie van het beekdal 
compleet te maken wordt hier nieuwe natuurontwikkeling 
nagestreefd. Bovendien wordt het totale natuurgebied ten noorden 
van Asten op deze manier afgemaakt. 

10) Beheer bestaande groene hoofdstructuur 
Ten noorden van Asten bevindt zich veel natuur. Het doel is deze 
groene hoofdstructuur te handhaven en te versterken. De groene 
hoofdstructuur bestaat hier uit multifunctionele bossen en 
natuurgebieden. 

In het volgende hoofdstuk zal worden teruggekoppeld naar de 
vraag of dit inrichtingsvoorstel leidt tot een meerwaarde voor het 
tussengebied van Helmond en Deurne. 
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Figuur 15: Referentiebeelden 
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Wonen en werken in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant Terugkoppeling 
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7. 1 lnleiding 

In dit hoofdstuk vindt een terugkoppeling plaats naar deel 1 van 
het afstudeerproject. In paragraaf 2 wordt teruggekeken naar de 
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het maken van het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en bij de uiteindelijke 
locatiekeuze. De uiteindelijke keuze voor de locaties in het 
inrichtingsvoorstel heeft plaatsgevonden uit ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen . Het antwoord op de vraag of dit 
inrichtingsvoorstel heeft geleid tot een meerwaarde voor het 
tussengebied van Helmond en Deurne wordt in paragraaf 3 
gegeven. Vervolgens wordt er in paragraaf 4 teruggekoppeld naar 
de probleemstelling uit deel 1 van het project en wordt bekeken of 
de doelstelling is gehaald. Paragraaf 5 tenslotte geeft een reflectie 
op de door mij gehanteerde werkwijze. 

7.2 Uitgangspunten 

Bij het maken van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en de 
uiteindelijke locatiekeuze is gebruik gemaakt van een aantal 
uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat bij de verdeling van 
wonen en werken het stappenschema uit deel 1 van het 
afstudeerproject moet worden gevolgd, dus niet uitbreiden 
voordat alle inbreidings- en herstructureringslocaties en bestaande 
uitbreidingslocaties zijn benut. In de praktijk moet daar natuurlijk 
eerst naar worden gekeken , maar in dit project is er van uit 
gegaan dat alle inbreidings- en herstructureringslocaties en 
bestaande uitbreidingslocaties in de regio reeds zijn benut. Het 
totale programma is om die reden terecht gekomen op nieuwe 
locaties. 
Het tweede uitgangspunt is dat de onderste laag, waarbij het gaat 
om aspecten als water, bodem, landschap, natuur en 
cultuurhistorie , sturend en structurerend is voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Op die wijze kan namelijk bereikt worden dat 
ruimtelijke kwaliteiten die in de regio aanwezig zijn sturend zijn 
voor nieuwe verstedelijking . Door toepassing van de 
lagenbenadering waarbij de verschillende lagen ten opzichte van 
elkaar zijn afgewogen is het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
gevormd. Omdat hierin de onderste laag als belangrijkste wordt 
ervaren (met name de blauwe en de groene strategie) is aan dit 
uitgangspunt voldaan. 
Het derde uitgangspunt is dat er rekening moet worden gehouden 
met een aantal criteria voor ruimtelijke kwaliteit op regionaal 
schaalniveau die in het eerste deel van het afstudeerverslag zijn 
genoemd. Uiteraard kan een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
en een inrichtingsvoorstel niet aan al deze criteria voldoen , maar 
een groot aantal criteria komt in het duurzaam ruimteli j k 
structuurbeeld of in het inrichtingsvoorstel terug . Hierdoor 
vertonen zowel het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld als het 
inrichtingsvoorstel kenmerken van ruimtelijke kwaliteit : 
• de aanwezigheid van verschillende landschappen of gebieden 

met verschillende karakters; dit komt het beste naar voren in 
het tussengebied van Helmond en Deurne, maar ook in het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld zien we verschillende 
landschappen terug 

• afwisseling in open- en geslotenheid ; door het aanwijzen van 
grote eenheden open ruimte 

• aanwezigheid van groene bufferzones tussen steden ; in dit 
geval een groene zone tussen Helmond en Deurne , waar geen 
traditionele verstedelijking wordt toegestaan 

• goede bereikbaarheid van functies; met name voor de nieuwe 
functies in het tussengebied 

• bundeling van ruimte voor bedrijventerreinen ; door een groot 
bedrijventerrein ten noorden van Asten aan te wijzen 

• aanwezigheid van gebieden met hoge cultuurhistorische 
waarden en karakteristieke landschappen; behoud van deze 
gebieden die ook in de cultuurhistorische kaart zijn 
aangegeven , zoals de Stippelberg en de Peel 

• aanwezigheid van gebieden en verbindingszones behorend tot 
de ecologische hoofdstructuur; behoud van de elementen uit 
de groene hoofdstructuur en de ontwikkeling van grote 
eenheden natuur 

• zonering en ontmenging van functies ; zonering in het 
tussengebied waar verschillende zones met verschillende 
functies voorkomen 

• variatie door menging van functies waarbij dat wel mogelijk is; 
bijvoorbeeld ten oosten van Deurne waar een kantorenlocatie 
wordt gemengd met woningbouw, een wijkcentrum en een 
station 

• aanwezigheid van open ruimten, bufferzones en 
natuurgebieden 

Het laatste uitgangspunt is dat er rekening moet worden gehouden 
met beleidsuitgangspunten en dan met name provinciale 
beleidsuitgangspunten. In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
is dat onder andere gedaan door grote eenheden natuur aan het 
ontwerp toe te voegen , evenals vestigingsgebieden voor 
glastuinbouw en perspectiefgebieden voor landbouw. 

7.3 lnrichtingsvoorstel 

Bij het maken van het inrichtingsvoorstel heeft een confrontatie 
plaats gevonden van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld van 
regio Helmond en het programma voor wonen en werken . Het 
programma is op een zodanige manier in het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld ingepast , dat locaties zijn gekozen voor wonen en 
werken die vanuit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt het meest 
geschikt zijn. Hierbij is er van uit gegaan dat alle inbreidings- en 
herstructureringslocaties en bestaande uitbreidingslocaties in de 
regio reeds zijn benut. De vraag is nu of dit inrichtingsvoorstel 
heeft geleid tot een meerwaarde voor het tussengebied van 
Helmond en Deurne. 

Bij het maken van het inrichtingsvoorstel is niet op de oude 
traditie voortgeborduurd , dus elke kern zijn eigen woningbouw en 
bedrijventerrein . Uit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt en ook gezien 
vanuit de drie lagen is het gebied tussen Helmond en Deurne in 
deze regio het meest geschikt voor nieuwe verstedelijking. Dit 
gebied heeft bijzondere kwaliteiten . Het 'mozai'ekgebied' leent 
zich overigens niet eens voor traditionele verstedelijking, want dit 
is in strijd met de blauwe en groene strategie. In het tussengebied 
van Helmond en Deurne vormt de diversiteit van plekken een 
goede aanleiding voor het ontwikkelen van een verscheidenheid 
aan occupatietypen waarin rood en groen samengaan . Niettemin is 
hier in de bestaande situatie sprake van verschillende 
natuurgebieden en waardevolle landschappen. Wanneer je echter 
de verschillende lagen ten opzichte van elkaar gaat afwegen , kan 



verstedelijking in bepaalde gevallen toch de voorkeur krijgen 
boven natuurontwikkeling. Dit is het geval bij de drie verschillende 
woonmilieus in het tussengebied. De regionale context, samenhang 
en potentie, uit oogpunt van bundeling en bereikbaarheid, hebben 
geleid tot de keuze in dit gebied voor het samengaan van 
stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. Het bestaande 
landschap is leidend in de keuze voor het soort woonmilieu . De 
verschillende woonmilieus zijn bepaald vanuit de landschappelijke 
betekenis. De ruimtelijk-kwalitatieve beleving van het betreffende 
stedelijke aspect wordt blijvend bepaald door de landschappelijk 
overheersende uitstraling. Verstedelijking wordt hier niet gezien 
als aantasting, maar als motor voor positieve landschappelijke 
veranderingen . Er is geen sprake van een traditionele woonwijk, 
maar van een verrassende oplossing die het gebied een nieuwe 
impuls zou kunnen geven. Dit is meteen ook de meerwaarde voor 
de regio. Door niet elke kern te laten uitbreiden, maar de 
uitbreiding te laten plaatsvinden op uit ruimtelijk-kwalitatief 
oogpunt goede locaties, wordt de ruimtelijke kwaliteit van heel 
regio Helmond verbeterd. Na verandering is de ruimtelijke 
kwaliteit zo hoog mogelijk, hoger in ieder geval dan wanneer elke 
kern zijn eigen uitbreiding zou hebben. Er is iets nieuws ontstaan 
met behoud van de bestaande kwaliteiten en het toevoegen van 
nieuwe kwaliteiten. De meerwaarde zit hem in de samenhang 
hiertussen. 

Samengevat is hier op een regionaal schaalniveau onderzocht hoe, 
met respect voor het duurzaam natuurlijk en landschappelijk 
systeem, aan de hand van een integraal programma, het landschap 
behouden en versterkt kan worden. Door gebruik te maken van een 
kwalitatieve, gebiedsgerichte benadering, zijn toekomstige 
ruimteclaims beter in het gebied in te passen. Het integrale 
programma kan op deze wijze gebruik maken van het landschap en 
hier een waarde aan toevoegen . Deze kwalitatieve benadering 
leidt zodoende tot een integrale verbetering van de kwaliteiten 
van een gebied, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 
op regionaal niveau wordt versterkt. Uiteraard is het niet zo dat de 
ruimtelijke kwaliteit in het tussengebied na de nieuwe 
ontwikkeling beter is dan op dit moment. Het uitgangspunt is 
echter dat er uitgebreid moet worden en dit moet dus op plekken 
gebeuren waar de best mogelijke ruimtelijke kwaliteit bereikt kan 
worden. 

7.4 Terugkoppeling 

In deze paragraaf wordt teruggekoppeld naar de probleem- en 
doelstelling van dit project. Het grote probleem waar we in 
Brabant mee kampen is het feit dat de ontwikkelingsmogelijkheid , 
die de groeiklasse geeft, in de toekomst steeds vaker zal stuiten op 
ruimtelijk-kwalitatieve beperkingen, zoals de aanwezigheid van 
landschappelijke, natuur- of cultuurhistorische waarden. Bij de 
verdeling van het woningprogramma , evenals bij de verdeling van 
de behoefte aan ruimte voor bedrijventerreinen, moet in de 
toekomst meer rekening worden gehouden met ruimtelijk
kwalitatieve doelstellingen, het integrale karakter van de 
ruimtelijke planvorming en de regionale samenhang. Doel is zo min 
mogelijk verdere aantasting van het buitengebied door nieuwe 
verstening. Uit ruimtelijk-kwalitatief oogpunt moeten er goede 
oplossingen voor nieuw stedelijk ruimtebeslag worden gevonden. 
De probleemstelling luidde dan ook als volgt: Welk 

verdelingsmechanisme voor wonen en werken in het landelijk 
gebied van de provincie Noord-Brabant doet recht aan ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen? Het doel was het ontwikkelen van een 
nieuw verdeelmechanisme voor wonen en werken in het landelijk 
gebied ter vervanging van of aanvulling op het huidige 
groeiklassesysteem. In dit verdeelmechanisme moeten ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen meer dan tot nu toe het geval is, een 
rot spelen . Het nieuwe verdeelmechanisme dat in deel 1 
ontwikkeld is bestaat uit een drietal onderdelen : een stappenplan 
op basis waarvan de keuze van locaties plaatsvindt, een 
systematiek voor een regio-indeling en een schets van het 
benodigde aanvullende instrumentarium. Op deze drie onderdelen 
is in deel 1 van het verslag al eens teruggekoppeld. Om het 
stappenplan ook daadwerkelijk te laten slagen, zijn nog enkele 
aanvullende onderdelen nodig, zoals ruimtelijke en 
programmatische kaders. Het belangrijkste hierbij is dat voor elke 
regio een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld of een regionale 
structuurvisiePlus wordt ontwikkeld op basis waarvan locaties voor 
nieuw stedelijk ruimtebeslag gekozen kunnen worden. Wanneer 
dus in regio Helmond het stappenplan wordt gevolgd en de 
aanvullende instrumenten worden ontwikkeld, kan de verdeling 
van wonen en werken in de toekomst op een meer kwalitatieve 
wijze plaatsvinden. In deel 2 is een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld voor regio Helmond gevormd. Op basis hiervan zijn 
locaties voor wonen en werken gekozen . Uit de vorige paragrafen 
blijkt dat de doelstelling van het project is bereikt. Op basis van 
het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld, dat een belangrijk 
aanvullend onderdeel vormt van het stappenplan, is voor regio 
Helmond een inrichtingsvoorstel gedaan, waarbij ruimtelijk
kwalitatieve overwegingen een doorslaggevende rot hebben gehad. 

7. 5 Werkwijze 

De werkwijze van het toepassen van de lagenbenadering bij het 
opstellen van een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is een goede 
benadering. Op deze wijze kan een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld ontwikkeld worden dat de basis vormt voor een 
keuze voor woon- en werklocaties die uit ruimtelijk-kwalitatief 
oogpunt het meest geschikt zijn . Een kritische kanttekening bij 
deze benadering kan wet worden gezet. In deze benadering wordt 
vooral gekeken naar de natuurlijke situatie van een gebied. Hierop 
is een beperkt programma losgelaten, namelijk alleen voor wonen 
en werken. Natuurlijk zijn er nog andere programmawensen die in 
dit project niet zijn meegenomen, zoals voorzieningen , 
infrastructuur enz. Ook met wensen van (toekomstige) bewoners 
en bedrijven is nauwelijks rekening gehouden . Naast het kijken 
naar de natuurlijke situatie moet er uiteraard ook naar andere 
aspecten worden gekeken, bijvoorbeeld economische belangen, 
milieubelangen, volkshuisvestelijke aspecten etc . Het zou te 
complex zijn om al deze aspecten in dit afstudeerproject te 
betrekken , vandaar dat ik een keuze heb gemaakt. In de praktijk 
zal echter ook met al deze andere punten rekening moeten worden 
gehouden. 
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