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Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek: het afstudeerrapport. Het afstudeer
onderzoek heeft plaatsgevonden bij de gemeente Budel. Het uitvoeren van een zelfstandige 
onderzoeksopdracht is het afsluitende onderdeel van mijn opleiding Technische Bedrijfs
kunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een opleiding, die met name gedurende het 
afstudeeronderzoek als leerzaam en intensief te karakteriseren is . 

Dit afstudeerrapport is mede tot stand gekomen door de medewerking van enkele personen. 
Ik wil in het voorwoord met name van de gelegenheid gebruik maken deze personen te 
bedanken. 

Gemeente Budel 

In de eerste plaats wil ik gemeente Budel bedanken voor het bieden van een afstudeerplaats. 
Binnen de gemeente heeft de heer Gijezen de begeleiding op zich genomen. De heer Gijezen 
wil ik bedanken voor zijn enthousiaste medewerking, plezierige samenwerking en onder
steuning gedurende de afstudeerperiode. 

Technische Universiteit Eindhoven 

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de heer Bekker die, ondanks dat hij gedurende het 
grootste gedeelte van mijn afstudeerperiode niet meer aan de Technische Universiteit 
verbonden was, zorg heeft gedragen voor de begeleiding van mijn afstudeeronderzoek. 
Daamaast gaat mijn dank natuurlijk uit naar de heer Klarenaar, die de rol van eerste 
begeleider op zich genomen heeft. De goede zorg van beide heren heeft het uitvallen van de 
derde begeleider gedurende mijn afstudeeronderzoek ruimschoots gecompenseerd. De heer 
Notenboom heeft wegens omstandigheden de begeleiding moeten staken. Ook de heer 
Notenboom wil ik bedanken voor zijn begeleiding gedurende het begin van de afstudeer
periode. De rol van derde begeleider wordt vervuld door de heer Tilanus. De heer Tilanus wil 
ik bedanken voor zijn flexibele opstelling en zijn bereidwilligheid om als beoordeelaar op te 
treden. 

Brabant Luchtvaart Beheer B.V. 

Tot slot wil ik de heer W.M. Franssen en ing. A.P.M. Franssen van luchtvaartterrein Budel 
bedanken voor hun enthousiaste medewerking en het verstrekken van informatie betreffende 
de luchthaven/luchtvaart. 
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Abstract 

Abstract 

This report contains an investigation into the marketing possibilities of "Airpark Brabant", an 
industrial estate situated in the municipality of Budel. The location of the industrial estate is 
adjacent to a small international airport. The report gives the initial impetus to arrive at a 
marketing plan for the estate mentioned. 
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Management summary 

Management Summary 

Situation Outline 

With "Airpark Brabant" the issue is the development of an industrial estate, situated in the 
municipality of Budel. The size of the industrial estate amounts to approximately 18 hectares, 
of which rather more than 11 hectares are available. The location of the industrial estate is 
adjacent to a small airport "Kempen Airport" (hereafter called Budel Airport) The airport 
offers facilities to industries in the field of the so-called "minor aviation" . Industries wanting 
this are being offered, by means of the industrial estate, the possibility to establish themselves 
next to the airport. 

Since 1988, when Airpark Brabant was started, five industries have established themselves in 
the aforementioned estate. After that things concerning this estate have become somewhat 
stagnant! The municipality of Budel has, however, expressed the wish to start off and carry 
out the further development and exploitation as rapidly as possible. 

Assignment Formulation 

Description of assignment: 

To investigate the possibilities for Airpark Brabant with regard to the market and set up a 
marketing plan. 

The investigation regarding the market relates to: 

Group l -

Group 2 -

Group 3 -

Industries making use of minor aviation for the commercial transport of 
passengers, casu quo, those considering to avail themselves of this and which 
would be able to choose a location in the Airpark. 
Industries which do not essentially wish to make use of the airport but which, 
for whatever reason, might be able to choose a location in the Airpark. 
Industries that derive their core-business from minor aviation and which are 
for this purpose in need of an airport in the immediate vicinity, choosing 
Budel Airport as a home base. 

These groups will be regularly referred to in this summary! 

The investigation as to this thesis will be aimed at those industries for which there is a 
possibility, but not a necessity, to establish themselves in the Airpark (the above-mentioned 
groups 1 & 2). On account of a modification to the assignment the above-mentioned group 3 
plays a minor part in the investigation. The ultimate aim of the municipality is the realisation 
of a marketing plan for Airpark Brabant. The investigation as to this thesis should be regarded 
as a first initiative. Owing to the complexity of the market and the fact that this is the very 
first investigation with relation to Airpark, a concrete interpretation has proved not to be 
possible. 
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Municipality of Budel's objectives 

I -

2 -

,, 
.) -

Creation of employment: The municipality of Bude! desires to attract by means of 
Airpark industries from outside Bude! for the creation of direct and indirect 
employment. 
Mutual fructification: An implicit objective is the mutual fructification of the indus
trial estate and the airport. If it is possible to attract industrial activities that have 
functional relations with the airport, the airport may benefit as well from the develop
ment of the industrial estate. A more developed airport may assist the municipality 
better in attracting new industries. 
Limitation, casu quo avoidance of interest losses: In consequence of the disappointing 
sales figures the municipality wishes to recoup as quickly as possible its investments 
in the industrial estate. 

Analysis of Budel Airport 

Bude! Airport is a small airport for General Aviation (also called minor aviation). It is the 
only private airport in the Netherlands and has been exploited since 1970 without any 
financial assistance from the government. Both the aviation field and all enterprises at the 
airport are in the hands of "Brabant Luchtvaart Beheer BV" (BLB BV). By means of the 
airport international flights can be made throughout Europe. 

The airport has undergone strong growth in the last few years. The most important segments 
are the instruction and training flights with a share of 66% and the private flights (22%). 
Besides the optimal operation of the aforementioned segments, the airport wishes to target the 
commercial segment, i.e. the minor business aviation. The minor business aviation consists 
of taxi flights and business flights. Taxi flights hardly take place at small airports. Therefore, 
an analysis is made only of the market in business flights . 

In 1992 the size of the total market was 20,554 business flights, of which 9,188 from small 
airports and 11,366 from the large airports. Budel Airport leads the market of the small 
airports with 3,012 business flights . The market share amounts to 32.8%. In respect of all 
airports Budel Airport takes second place after Rotterdam Airport with a market share of 
14.7%. The small airports, and in particular Budel Airport, have undergone strong growth in 
business flights. The large airports, however, have experienced a decline in business flights. 
In relation to the index year 1989, the percentages of the airports in 1992 were as follows: 
Budel Airport (250%), small airports (180%) and large airports (70%). 

Bude! Airport wants to develop into a business airport for General Aviation. General Aviation 
is able to operate in a network of over 1500 small and large airports throughout Western 
Europe. By making use of minor aviation, industries will be able in many cases to reduce the 
total travelling time (gain of time). This will be promoted by greater flexibility in the time of 
departure, a wider choice of airports and by being enabled to land nearby the destination. 
Because of this it will be possible in most cases to call at a business destination in Europe, 
returning within one day: the so-called "day return trip connection" . 
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Management summary 

Bude! Airport wishes to target enterprises desiring to operate business flights in their own 
airplanes. Some company airplanes are already stationed at the airport. In the development 
into a business airport, the new commission that the airport will now acquire, will play an 
important part. 
In the present situation the airport is already meeting the wishes of enterprises operating 
business flights in their own planes. The airport is very well accessible and offers good 
runway and landing facilities. Besides the airport offers a complete package of services, such 
as sufficient shed space, maintenance services, pilots, flying school facilities, as well as a 
variety of other services and facilities. The certainty that enterprises desire can, however, be 
satisfied to a lesser degree. By means of improvements in the infrastructure and facilities, 
which have been made possible by the new commission, a significant step in the right 
direction can be made, however. It has been planned that the following improvements will be 
ready between now and two years' time. 

In the present circumstances flights are only allowed between sunrise and sunset. Through the 
new commission the airport will obtain an extension of opening hours to 7.00 and 23.00. The 
facilities required for this, such as runway and approach lighting, will be installed. Conse
quently day return trip flights can be carried out throughout the year. 
The macadamised 930-metre long runway will be lengthened to 1199 metre. This is an 
adequate length to enable airplanes to take off and land in all General Aviation planes, even 
in adverse weather conditions. This length also enables taxi flights to be carried out. Setting 
up an airtaxi enterprise by BLB BV themselves, or the establishment of an airtaxi enterprise 
from outside, will not be expected in the near future, however. 

The above-mentioned runway length is also the maximum feasibility, now and in the future. 
On account of the runway facilities being limited to 1199 metres, only transport of passengers 
will be the case. Transport of goods will in principle be possible, but the cost per transport 
unit in a small plane is far too high. An establishment of an air transport enterprise from 
outside, or set up by BLB BV will be out of the question. 

Moreover, because in the present circumstances (according to statistical data) growth is 
already reported and because a market potentiality seems to be wide open, a further growth in 
minor business aviation may be expected. The expanding internationalisation, the increasing 
European integration, the opening up of the Eastern bloc, the growth in improvements of the 
infrastructure at small airports and the developments in aviation technology, are the under
lying motives. The faltering economic climate may decelerate this growth. Minor business 
aviation seems to have good perspectives, but this does, however, relate to distinct long-term 
developments! Minor business aviation is just beginning its life cycle as an intra-European 
transport facility in commercial transport of passengers. 

Generally speaking the large airports offer more certainty to minor business aviation. Small 
airports, however, offer a shorter, more direct and more flexible handling of flights. Both 
seem to be able to benefit from growth in minor business aviation. Considering the fact that 
business flights at large airports are declining (according to statistical data) compared to 
growth at small airports, it may perhaps be assumed that at any rate the latter may play an 
important role in this. 
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Budel Airport is also to benefit from the growth in minor business aviation. The airport is 
already the market leader of the small airports and its competitiveness compared, among 
others, to the large airports will improve by means of the investments planned. With equal 
treatment of all airports, as regards political and financial support, no threats, which will 
hamper the development into a business airport have been detected. 

Analysis Airpark 

Most characteristic of Airpark is the direct location near the airport. This location may be 
significant to enterprises in three ways: 

1 - Functionally 

First of all the location is, of course, of vital importance to enterprises that derive their core
business from minor aviation (group 3). If such an enterprise chooses Budel Airport as a 
home base, it will establish itself in the immediate vicinity of the airport. This will relate to 
either a location in the aviation field itself or a location in Airpark. 
For enterprises wishing to make use of the airport for commercial transport of passengers 
(group 1) the functional advantage of a location near the airport finds expression "only" in the 
saving of travelling time by car. These enterprises attach importance to the location factor 
"vicinity of an airport". In the determination of an area within which the possibilities of 
location are sought, the vicinity of Budel Airport plays a role. Within this area the enterprise 
will go through alternatives which, in any case, will thus meet the minimal vicinity required. 
Then the airport will usually perform the role as a "bonus". By this is meant that in an equal 
evaluation of locations within the area, on the basis of all other location factors, the airport is 
the deciding factor for the choice of that location which is most suitably situated in relation to 
the airport. 

2 - Representativeness 

The location near the airport may contribute for an enterprise to the representativeness of the 
location. To many enterprises the representativeness of a location will be increasingly 
important. 

3 - Increase in value 

Business grounds often experience real increment. The increment may vary from grounds to 
grounds. For enterprises that attach importance to the investment value (capital gains) of the 
grounds, the future annual development in the value of the business grounds is of great 
importance. Business grounds adjacent to airports will probably experience a greater incre
ment than the "average" business grounds. The chance of an increment of Airpark is therefore 
relatively great (more than inflation proof). 

Because of the above-mentioned increment and representativeness the airport can perform a 
"bonus function", also for those enterprises not wishing to make use of the airport (group 2). 
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By means of Airpark a representative industrial estate has, until now, been aimed at. With a 
view to the increment and representativeness, it is to be recommended to adhere to this 
policy. The bonus function of the airport seems to hold particularly good if a representative 
layout of the industrial estate is aimed at. 

Besides a functional relation between the industrial estate and the airport, a financial relation 
exists. By means of a supplementary charge to the prime cost of the industrial estate, over 2 
million guilders will be channelled to the airport to offset the investments that the airport has 
made, casu quo still has to make. This results in an average supplementary charge of approxi
mately 18 guilders per square metre. Therefore, the granting prices of the plots, depending on 
the situation of the site, are fixed at Dfl. 65.-- (2.5 hectares). Dfl. 75.-- (1.7 hectares) and 
Dfl. 85.-- (7.2 hectares) per square metre. 

Airpark Brabant is at a distance of five kilometres by means of the "Randweg-Oost", from 
well to excellently accessible from the A2. The road the "Meemortel" on the one hand 
connects the industrial estate with the centre of Budel and on the other hand with the 
municipality of Weert. 

Features of market and product 

This market is in all probability one of the most difficult markets imaginable. Both the 
product (in essence a plot at Airpark) and the market have complex features. 

Characteristic of the industrial estate is, of co4rse, the "permanence of location". However, 
also the market is to be called determinant of location. Geographical markets are existent. 
The behaviour in relocation of enterprises at short distances is highly dominant; only a 
limited number of enterprises relocates at long distances. Consequently the chances of finding 
prospective buyers are in principle diminishing sharply, according as they are being sought at 
a greater distance from the location. 
One important difficulty is that the market consists of enterprises with relocation plans. In 
advance it is, however, not known what enterprises are meant and this market, of course, 
continually changes its composition. For instance an enterprise that has just relocated may not 
be in the market for a long time. However attractive the offer by a municipality may be, when 
an enterprise is not contemplating relocation, it will not be induced to do so. The enterprise 
will have to face compelling push-factors first. It has been shown that in particular continuity 
in the presentation and the making of contacts is a condition for success in this complex 
market. 

Enterprises consider a "composite" product. In addition to the industrial estate also the (near) 
surroundings form part of the product. The quality of the location and as well as that of the 
grounds, will be determined by the location factors at various levels and in addition to this the 
future increment is a contributory factor. The importance that an enterprise attaches to 
location factors varies, in fact, between individual enterprises. As a result it is impossible to 
evaluate concretely the product quality of Airpark on both rational and (perhaps even more 
significant) irrational grounds. Consequently a detailed analysis of competitiveness is not 
feasible. 
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Competitiveness 

Enterprises often seem to determine first where the possibilities of location are to be sought. 
For this an analysis has been made of the industrial estates in the vicinity of Airpark. 
Summing up it may be said that the urban regions of Eindhoven/Helmond and Weert are able 
to compete. Also when it concerns relocating enterprises wishing to make use of Budel 
Airport (groups 1 & 2). In particular the industrial estate of Welschap, situated by Eindhoven 
Airport, may be mentioned. In spite of the bonus function of Bude! Airport, the municipality 
of Bude! may encounter competition on the part of Eindhoven, which has a bonus function in 
Eindhoven Airport. 

With the exception of Helmond practically all industrial estates in the region of South-Eastern 
Brabant have openings, ranging from good to excellent, to the highway system. The industrial 
estates at Helmond have on an average openings, ranging from reasonable to good. As far as 
the price of land is concerned the municipality of Budel's price is one of the lowest in the 
region, whereas the future increment will probably be higher, generally speaking. 

If Airpark does not offer a higher increment with regard to the industrial estates in Weert, the 
municipality ofBudel could be at a disadvantage. The municipality of Weert is offering 
industrial estate at a considerably lower price and at a comparable price, seeming to score 
better on an average with regard to the other location factors. 

Competition from the neighbouring area in Belgium seems to present itself to enterprises that 
are led in particular by the price of land. 

Formulation of target groups 

The municipality of Budel wishes to fill up Airpark within an 8-year exploitation term. In 
order to realise this, it seems that the municipality cannot restrict itself to enterprises wishing 
to make use of the airport facilities. The minor business aviation is still in its infancy, and the 
developments of the airport and relating to these, enterprises wishing to make use of it are to 
be characterised as long-term developments. Therefore, it is advisable to define the target 
group in a wider sense. The most significant target group for Airpark would be the 
internationally oriented enterprises from both our country and from abroad. As most 
relocations take place at short distances, it is to be advised to highlight our own region and 
the surrounding ones. 

As the municipality wishes to effect the granting of the industrial estate as rapidly as possible, 
it seems to be advisable to approach all enterprises in our own region and the surrounding 
ones. These enterprises create employment as well. They affect, it is true, the possibilities of 
development of the airport not directly, but do so indirectly (by means of the financial 
relation with the airport). If, however, it appears that the demand from internationally 
oriented enterprises is of a sufficient extent, they will have preference. 

The above-mentioned determination of target groups cannot be underpinned with quantitative 
assessments of the demand. 
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Oppressive governmental stipulations 

The possibilities of development of Airpark are being hampered by provincial policies 
regarding the environmental planning ("policies as to classification of growth") and the fear 
of encroachment on the development of Eindhoven Airport ("negative climate")! 

The policies as to classification of growth by the provincial authorities is directed at a restric
tion of growth (in regard to housing, employment and facilities) in rural municipalities in 
"growth classes 1, 2 and 3" in favour of the municipalities in "growth classes 4 and 5 ". The 
growth in the municipality of Budel ("growth class 3") is to be restricted, in favour of the 
urban region of Eindhoven/Helmond ("growth class 5"). Also the municipality of Weert 
("growth class 5") performs an urban regional function. Eindhoven will even have preferen
tial treatment from the Government, which should boost the social/economic position of 
Eindhoven. 
The possible consequence of the governmental and provincial policies might be that the 
competitiveness of the Budel municipality will deteriorate in the long run, compared to the 
urban regions of Eindhoven/Helmond and Weert. An investigation shows that enterprises 
attach a marked importance to the government's policies. 

The "negative climate" is being caused by the fact that the provincial and regional authorities 
wish to greatly encourage the development of Eindhoven Airport. The politicians go to such 
lengths in this that statements at variance with European legislation are not shunned. 

Because of policies as to "growth classification" and the "negative climate" the municipality 
of Bude! is severely restricted in its acquisitions possibilities of Airpark by means of the 
zoning scheme. In fact, only local enterprises are directly allowed (without the medium of 
the provincial authorities). Because the demand from local enterprises will be of an inade
quate extent, enterprises from outside Budel llJJ.S1 be attracted, also for the creation of 
employment. 

In order to render (a sound) development of Airpark possible, the municipality of Bude! 
ought to free itself minimally from the acquisitions restrictions and preferably rid itself from 
the status of a "growth class 3 municipality". To find a solution to the oppressive stipulations 
the following is advised: 

An investigation by an international lawyer to test the restrictions against 
European law (in relation to the "freedom of establishment" and "regulations 
regarding competition". 
An investigation into the possibilities of co-operation or amalgamation with 
the municipality of Weert. 
Political lobbying, supported by convincing arguments, which amounts to 
gathering allies in regard to the desirability of the development of Airpark and 
Bude! Airport. 
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Strengths/weaknesses and opportunities/threats analysis 

In this analysis the fact has been taken into account that enterprises consider a "composite" 
product. 

Strengths of Airpark 
Airpark Brabant is directly adjacent to the airport. 
Airpark Brabant is situated in a region that has at its disposal: 
- a working population with a relatively high level of education; 
- an ample offer of various (high-grade) facilities; 
- a very strong representation in Research & Development centres (R&D); 
- a well-developed "business market"; 
- a solid international orientation of industry. 
Airpark has an advantageous location in relation to the municipality of Weert. 
Airpark has an advantageous location in relation to the economic key areas in 
Belgium, the Randstad and the Ruhr area and for a location in the Netherlands with 
regard to a "Europe without Frontiers" . 
Airpark has, by means of the A2, at its disposal good ranging to excellent ( congestion 
free) accessibility to cars and lorries. 
Through the possibility of an option, an enterprise is enabled to reserve space for any 
future expansions. 
Airpark is surrounded by municipalities (including Budel), which have at their 
disposal beautiful residential areas. 
The chance of an increment of the grounds is relatively great (more than 
inflation-proof). 
The position of the estate adjacent to the airport may contribute for an enterprise to 
the representativeness of the location. 

Weaknesses of Airpark 
An establishment at Airpark is not essential to be able to make use of the airport for 
commercial transport of passengers. 
The higher authorities (provincial and governmental) do not act in a stimulating way 
in the development of Airpark. 
Airpark has a decentralised position in relation to the Eindhoven conurbation, the 
region's social/economic centre. 
Airpark has a somewhat "remote" position, which does not contribute to its visibility. 
Airpark is still being moderately opened up by public transport. 

"Opportunities" casu quo positive facts/developments facing airpark 
An increase in minor business aviation may be expected. Also Budel Airport will 
benefit from the growth in minor business aviation. The airport is already now the 
market leader of the small airports and its competitiveness compared, among others, 
to the large airports will improve by means of the investments planned. 
It is a fact that 90% of foreign investors establish themselves in the "Banana" of the 
Netherlands (North-Holland, South-Holland, Utrecht, North Brabant, central Limburg 
and the adjoining areas in Flevoland and Gelderland). In the province of North 
Brabant the region of South-Eastern Brabant has a dominant position with respect to 
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the number of foreign enterprises already established there. It also applies to domestic 
enterprises that a large part of them establish themselves in the "Banana". 
There is mention of a trendy relocation of activities talcing place notably from the 
Southern wing of the Randstad into a (south)-eastern direction. In this process of 
migration North Brabant is to be characterised as a real "receptive province". 

Threats facing airpark 
Airpark is being confronted by a "negative climate". 
The zoning scheme imposes severe restrictions on the acquisitions possibilities of 
Airpark. 

Strengths of the Budel municipality relevant to Airpark 
The municipality of Budel has, in all probability, at its disposal through the army 
encampment and the airport, a higher reputation than the other rural municipalities in 
the region. 

Weaknesses of the Budel municipality relevant to Airpark 
The municipality of Bude! is a small one with corresponding facilities, enterprises, 
educational services and supply of labour. 
The municipality of Budel has up to the present not played a role in the process of the 
migration of enterprises that is worth spealcing of. 
Airpark still seems to be insufficiently recommended and in contrast to the larger 
municipalities the municipality of Budel does hot have at its disposal a supply of 
personnel for promotional and acquisitive activities for the benefit of the industrial 
estates, casu quo does not contract them out. 

Threats facing the Budel municipality relevant to Airpark 
The municipality of Bude! has been classified in "growth class 3 ". Enterprises might 
be little disposed to establishing themselves in a municipality that is inhibited in a 
sound development by the government's policies. 

Marketing mix 

1 - Product 

The location counts as the most qualifying and the least pliant product quality of a (plot on 
an) industrial estate. The location defines the P of Product, in which the future increment is 
contributory. The quality of the location is defined by location factors at various levels. The 
product quality is even to be affected as to image and representativeness of the estate. Besides 
the "enterprises friendliness" of the municipality, an adequate (varied) supply of housing and 
many improvements, such as an extension of training facilities, improvement of facilities, 
public transport and infrastructure, all these might be worked at. 
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2 - Price 

On the basis of current research results it is suggested to better underpin price fixing in view 
of the future increment. 
Experience shows that through flexible price fixing success is to achieved especially with 
foreign enterprises. A (foreign) enterprise might act as a "persuader" to other enterprises, 
through which the exploitation might be affected profitably. Besides an additional increment 
will arise from the whole of Airpark, also for those enterprises already established. 

It is advisable to investigate if alternative modes of funding and payment can enlarge the 
marketing possibilities of Airpark. For example, rents, hire purchase, easy terms of payment, 
leasing, ground lease, loan warranties and payments on credit are perhaps among the 
possibilities. 

3 - Promotion 

It was already indicated before that notably continuity in the presentation and the making of 
contacts are conditions for success. Promotion is not the only mode, but rather an instrument 
that must not be allowed to be absent in this market. Enterprises usually consider only a few 
alternatives. It is best to draw the attention of the target groups to Airpark in order to stand a 
fair chance to be considered as an alternative, anyhow. 

Further investigation will have to show whether the municipality will have to undertake the 
promotion itself or will have to contract it out or perhaps a combination of the two. The 
calling in of professional assistance for some promotional and acquisitive activities is 
advisable as for instance in an image campaign or the approach of foreign enterprises. 

A good method to approach a target group directly is "direct mailing". Through the medium 
of the Chambers of Commerce information can be obtained on internationally operating 
enterprises in industry and the wholesale business in the region in question. To render direct 
mailing possible for the provision of business services, mailing lists have still to be found. 

A sales talk with a prospective buyer is an important form of promotion. For the acquisition 
contacts with enterprises must be attempted to be made and they must be visited as well as 
hosted. A follow-up by telephone of the above-mentioned direct mailing is a good oppor
tunity for this. On the one hand the outcome of direct mailing can be checked. On the other an 
appointment may be made. 

4 - Place 

In the current circumstances the municipality of Budel itself is offering the industrial estate. 
In principle, however, it is also possible to charge an estate agent with the sale. Besides that 
investors might be found, for instance. To be able to judge whether these alternative 
distribution possibilities are to be preferred to offering the industrial estate oneself, further 
investigation is required. 
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Concluding Observations 

The interest that the municipality has in the development of Airpark is sufficiently obvious. 
The municipality wishes to come to a development of employment and perhaps to a more 
varied structure in employment. 

The importance of the development of Airpark does, however, not remain restricted to a local 
level. Also the region has an interest in the development of this estate. In the first place the 
region is, of course, not helped by a municipality with impending employment problems. In 
the second place through the development of Airpark also the development of the airport will 
be encouraged. Bude! Airport has possibilities to give an impetus to the regional economy, 
certainly in the long run! NV REDE is the first party realising that also the region has an 
interest in the development of Airpark. Recently NV REDE decided to include Airpark in the 
promotion and acquisitions program of the region. 

The developments of Airpark are, however, being hampered by provincial policies and the 
fear of encroachment on the development of Eindhoven Airport. To render (a sound) 
development of Airpark possible, the municipality ought to minimally free itself from the 
acquisitions restrictions and preferably rid itself of the status of a growth class 3 municipality. 

In the light of this investigation no judgement can be passed in relation to the feasibility of 
Airpark. By feasibility is meant: a cost-effective exploitation within the 8-year term of 
exploitation specified. Both the feasibility and the impossibility cannot be demonstrated. This 
is to be attributed to the absence of quantitative assessments of the demand. It is debatable 
whether it is possible to achieve concrete assessments of the demand in such a complex 
market and an industrial estate that anticipates future development. 

In order to draw up a marketing plan for Airpark, supplementary work will be necessary. It is 
advisable to direct future work emphatically at the possibilities to present Airpark to the 
market in a manner as attractive .as possible with regard to the Product, the Price as well as 
(perhaps notably) the Promotion. As Airpark has been developed on a risk-bearing basis, the 
municipality is to have the courage to take future risks. A waiting attitude until it has satisfied 
with "certitude" about the demand, entails a good chance of interest losses. If the municipality 
does not want to be in control of the exploitation of Airpark any longer it might be possible to 
interest investors in Airpark. 

The above-mentioned risks can be relativised. Seen in the light of the market various positive 
facts/developments have been observed (see "opportunities"facing Airpark). With this 
Airpark can rely on a strong region (see strengths of Airpark) among which the solid 
international orientation in industry. This may be a significant factor for internationally 
oriented enterprises to establish themselves in the region. Also in view of the suitable location 
with respect to the key areas in Belgium, the Randstad, the Ruhr area and a Europe without 
frontiers, and the potential increment and representativeness of the location, the municipality 
may, at any rate, have hopes that taking risks may be rewarded! 
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Hoofdstuk 1 Airpark Brabant 

1.1 - Airpark Brabant 

Bij "Airpark Brabant" gaat het om de ontwikkeling van een bedrijventerrein, gelegen in de 
gemeente Bude!. De lokatie van het bedrijventerrein is naast een kleine luchthaven, Kempen 
Airport (in het vervolg luchthaven Bude! genoemd). De omvang van het bedrijventerrein 
bedraagt zo'n 18 hectare, waarvan nog ruim 11 hectare beschikbaar is. 

De luchthaven biedt bedrijven faciliteiten op het gebied van de zogenaamde "kleine lucht
vaart". Middels de luchthaven kunnen intemationale vluchten in geheel Europa gemaakt 
worden. De toenemende intemationalisering van de bedrijvigheid, Europa'92 en het opengaan 
van het Oostblok zullen een toenemend intemationaal zakelijk verkeer in Europa tot gevolg 
hebben. Vanwege het uitermate flexibele karakter van de kleine luchthavens, kunnen deze in 
toenemende mate belangrijk worden in dit intemationale zakelijke verkeer. Dit flexibele 
karakter komt o.a. tot uitdrukking in een fijnmazig netwerk van circa 1500 kleine luchthavens 
in Europa en een snelle en directe afbandeling, langs korte lijnen, van vluchten. 

Bedrijven die behoefte hebben aan faciliteiten in het kader van de kleine luchtvaart wordt, 
middels het bedrijventerrein, een lokatiemogelijkheid naast de luchthaven geboden. De 
gemeente beoogt met deze combinatie bedrijven buiten Bude! (vanuit de regio; en van buiten 
de regio, provincie of mogelijk zelfs Nederland) aan te trekken. 

Sedert 198 8, toen Airpark Brabant van start ging, hebben zich vijf bedrijven op bedoeld 
terrein gevestigd. Daarna is het stil geworden rond dit terrein! Bij de gemeente Bude! bestaat 
echter de wens om zo snel mogelijk de verdere ontwikkeling en exploitatie van het terrein op 
te zetten en uit te voeren. 

1.2 - Doelstellingen van de gemeente 

De gemeente streeft drie doelstellingen na. In de huidige situatie ligt de nadruk op de eerste 
en laatste doelstelling. 

1 - Creeren werkgelegenheid: 
De huidige werkgelegenheidsstructuur drijft op twee broze pijlers: de zinkindustrie 
(Budelco) en de legerplaats. Voor gemeente Bude! is het hierdoor een dringende 
noodzaak om tot ontwikkeling van een nieuwe pijler te komen, ten behoeve van het 
creeren van directe en indirecte werkgelegenheid. 

2 - Wederzijdse bevruchting: 
Een impliciete doelstelling is de wederzijdse bevruchting van het bedrijventerrein en 
de luchthaven. Indien bedrijvigheid aangetrokken kan worden, die een functionele 
relatie met de luchthaven heeft, kan ook de luchthaven van de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein profiteren. Een beter ontwikkelde luchthaven kan de gemeente weer 
beter van dienst zijn bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. 

Pagina 1 



Hoofdstuk 1 

3 - Beperken c.q. vermijden van renteverliezen: 
Voor elke investering geldt, dat men - binnen de vooraf geschatte termijn - de gedane 
investering terug wil krijgen. Als gevolg van tegenvallende verkoopresultaten wordt 
dit echter nadrukkelijk tot een doelstelling verheven. De gemeente wenst de gedane 
investering in het bedrijventerrein zo snel mogelijk terug te krijgen. Op dit moment 
bedragen de renteverliezen, bij het uitblijven van verkopen, zo'n 300.000 gulden per 
jaar. Een aanslag op de reserves, die de gemeente niet Jang meer wenst te continueren. 

1.3 - Opdrachtformulering 

Om de verdere ontwikkeling en exploitatie van het terrein op te zetten en uit te voeren, is de 
navolgende opdracht verstrekt: 

Onderzoek de mogelijkheden van Airpark Brabant ten aanzien van de markt en stel 
een marketingplan op. 

Het afstudeeronderzoek is globaal in drie delen op te splitsen. 

1 Onderzoek naar (rand)voorwaarden. 

De gemeente Budel wenst het maatschappelijk nut van Airpark Brabant te 
maximaliseren binnen het kader van vigerende regelgevingen en nader vast te 
stellen (rand)voorwaarden. 

2 Onderzoek van de markt. 

Is er een markt voor bedrijven welke behoefte hebben aan vliegfaciliteiten in het 
kader van de kleine luchtvaart, die behoefte hebben aan de specifieke combinatie 
kleine luchthaven/bedrijventerrein? 

3 Onderzoek naar de combinatie zelf. 

Het in kaart brengen van de lokatie met gerealiseerde vestigingen, alsmede een 
beschrijving daarvan. Onderzoek naar de luchthaven, waaronder de faciliteiten, de 
vliegtuigbewegingen en de nieuwe aanwijzing. 

Het uiteindelijke doel van de gemeente is het realiseren van een marketingplan voor Airpark 
Brabant. Dit afstudeeronderzoek moet gezien worden als een eerste aanzet daartoe. Zo is 
bijvoorbeeld een concreet marketingplan met tijdspad en kosten/baten analyses niet het 
eindresultaat van dit onderzoek. Door de complexiteit van de markt en het feit dat dit het 
allereerste onderzoek met betrekking tot Airpark is, is een concrete invulling niet mogelijk 
gebleken. 
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In de loop van het onderzoek is er een wijziging in de opdracht opgetreden. Het onderzoek 
van de markt is niet !anger specifiek gericht op de bedrijven welke behoefte hebben aan 
vliegfaciliteiten in het kader van de kleine luchtvaart. De belangrijkste reden hiertoe is, dat 
het transport van goederen ( en daarmee samenhangende opslag- en distributieactiviteiten) niet 
zal plaatsvinden op deze kleine luchthaven. Daarnaast speelt het feit, dat de gemeente zo snel 
mogelijk tot uitgifte van het terrein wil komen een rol. Het onderzoek van de markt is 
hierdoor toegespitst op de bedrijven waarvoor vestiging op Airpark een mogelijkheid is, geen 
noodzaak. Deze bedrijven vallen ender de navolgende groepen 1 en 2. Natuurlijk blijft de 
ligging aan de luchthaven een rol spelen; de luchthaven vervult echter veelal de rol als 
"bonus". 

Het onderzoek met betrekking tot de markt heeft betrekking op: 

Groep 1 Bedrijven die gebruik maken van de kleine luchtvaart voor het zakelijke 
personenvervoer c.q. die overwegen hiervan gebruik te gaan maken en die 
hiertoe een lokatie op Airpark zouden kunnen kiezen. 

Groep 2 Bedrijven die in principe geen gebruik willen maken van de luchthaven maar die, 
om welke reden dan ook, zouden kunnen kiezen voor een lokatie op Airpark. 

Groep 3 Bedrijven die hun kem-activiteiten ontlenen aan de kleine luchtvaart en die 
hiertoe een luchthaven in de directe nabijheid nodig hebben, waarbij luchthaven 
Budel als thuishaven gekozen wordt. 

De derde groep speelt, door de wijziging in de opdracht, een ondergeschikte rol in het 
rapport. In hoofdstuk 7 zal een toelichting gegeven worden waarom nader onderzoek niet 
heeft plaatsgevonden op deze groep. Doordat gemeente Budel tot op heden nauwelijks een rol 
heeft gespeeld bij het aantrekken van bedrijven van buiten Budel, is het onderzoek met 
betrekking tot de markt naar een algemeen niveau getild. 

De gemeente maakt ook melding van een "belemrnerende werking van vigerende planolo
gische regimes en het bepaald niet positieve klimaat op boven-lokaal niveau" . Nadere 
bestudering van planologische (rand)voorwaarden heeft duidelijk gemaakt, dat er een taak ligt 
voor de gemeente ten aanzien van de regio en de provincie. De verantwoordelijkheid voor 
deze taak ligt geheel bij de gemeente. De student heeft de mogelijkheden van Airpark Brabant 
ten aanzien van de markt onderzocht. Het rapport is hiervan een weergave. Waar mogelijk 
kan de gemeente putten uit deze onderzoeksresultaten voor het verrichten van de betreffende 
taak. Het is echter een intern rapport voor gemeente Bude! en heeft niet de intentie te dienen 
ter directe overtuiging van de regio of de provincie. 

Bijlage I maakt melding van de onderzoeksgebieden die niet meegenomen zijn in het 
afstudeeronderzoek. 
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1.4 - Opbouw rapport 

Nationale en provinciale planningsinstanties zorgen voor de "input" van enkele (rand)voor
waarden, waarbinnen een gemeente moet opereren. Daamaast treden de rijksoverheid en de 
provincie op als toezichthoudende instanties. Hoofdstuk 2 geeft deze (rand)voorwaarden van 
Airpark Brabant weer en geeft inzicht in het relevante nationale en provinciale beleid. 

In hoofdstuk 3 wordt een analyse gemaakt van luchthaven Budel. Het hoofdstuk geeft o.a. 
een inzicht in de mogelijkheden die de luchthaven Airpark Brabant biedt, haar positie in de 
luchtvaartmarkt en haar ontwikkelingsmogelijkheden. Daamaast wordt inzicht gegeven in de 
doelgroep, die gebruik maakt van de kleine luchtvaart voor het zakelijke personenvervoer. 

Teneinde een zo optimaal mogelijk marketingbeleid ten aanzien van nieuw te werven 
bedrijven te kunnen voeren, is inzicht in het vestigingsplaatskeuzegedrag van bedrijven een 
belangrijk vereiste. In hoofdstuk 4 wordt hiervan een algemeen beeld geschetst en waar 
mogelijk specifiek, samengevat onder de noemer "lokatietheorie". 

Uit hoofdstuk 4 zal blijken dat de klanten (bedrijven) niet alleen het bedrijventerrein 
beschouwen. De bedrijven beschouwen een "breder", c.q. een "samengesteld produkt", dat 
bestaat uit het bedrijventerrein en haar (nabije) omgeving. In hoofdstuk 5 wordt hiertoe, naast 
een omschrijving van het "produkt Airpark Brabant", een omschrijving van de "produkten" 
"provincie", "regio" en "gemeente Budel" gegeven. 

In hoofdstuk 6 wordt de concurrentie van Airpark Brabant in beeld gebracht, waama in 
hoofdstuk 7 tot conclusies en beschouwingen over met name de voorgaande hoofdstukken 
gekomen wordt. 

Uit de voorgaande hoofdstukken kunnen de kansen/bedreigingen voor en de sterkten/zwakten 
van gemeente Budel en Airpark gedestilleerd worden, die weergegeven zullen worden in 
hoof dstuk 8. 

Hoofdstuk 9 geeft een eerste aanzet om tot invulling van de marketingmix voor Airpark 
Brabant te komen, waama de (voorlopige) conclusies en aanbevelingen weergegeven worden. 
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Hoofdstuk 2 Overheidskaders 

Gemeente Budel heeft grote weerstand ondervonden bij de goedkeuringsprocedure van het 
bestemmingsplan, waarvan Airpark Brabant deel uitmaakt. In dit hoofdstuk wordt de historie 
van het bestemmingsplan besproken. Het uiteindelijk resulterende bestemmingsplan en de 
daaruit voortvloeiende (rand)voorwaarden voor de exploitatie van Airpark zullen verklaard 
worden. Hiertoe is het echter noodzakelijk eerst het achterliggende beleid van de provincie en 
de rijksoverheid weer te geven. Hiermee worden tevens de politieke macro-omgeving
krachten gei"dentificeerd. Gemeente Budel heeft met Airpark Brabant globaal met twee 
soorten beleid te maken. Het beleid inzake de ruimtelijke ordening en het beleid inzake de 
luchtvaart. Deze kunnen worden uitgesplitst in nationaal en provinciaal beleid. Het beleid 
inzake de luchtvaart is van belang, omdat er met het bedrijventerrein een relatie met de 
luchthaven gelegd is. 

2.1 - Beleid inzake de ruimtelijke ordening 

Op rijksniveau wordt op diverse gebieden beleid gevoerd. De ruimtelijke ordening vormt de 
"kapstok" waaraan het overige beleid, relevant voor de ruimtelijke ordening, opgehangen 
wordt. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), is 
belast met de ruimtelijke ordening. 

Met betrekking tot de ruimtelijke ordening worden op drie niveaus plannen gemaakt. De 
procedures met behulp waarvan die plannen tot stand komen, zijn vastgelegd in de "Wet op 
de ruimtelijke ordening (WRO)" en het "Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (BRO 
1985)". De WRO is een zogenaamde "kaderwet"; hetgeen betekent dat in deze wet o.a. is 
vastgelegd wie welke plannen mag maken. Over de inhoud van de ruimtelijke plannen is 
weinig geregeld. 

Op nationaal niveau neemt de rijksoverheid "Planologische kernbeslissingen" (PK.B's). Een 
voorbeeld van zo'n PKB is de "Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening". De PK.B's geven 
richting aan de, door de provincie te maken, streekplannen. Het streekplan bevat de 
hoofdlijnen van het ruimtelijke ordeningsbeleid en geeft o.a. ook het beleid met betrekking 
tot bedrijventerreinen en luchthavens weer. De beleidslijnen van het streekplan vormen weer 
de leidraad bij het opstellen van bestemmingsplannen door een gemeente. Een door een 
gemeente opgesteld bestemmingsplan, waarin de gedetailleerde uitwerking van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid geschiedt, wordt getoetst aan het streekplan en aan de hand 
hiervan, geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Bij gedeeltelijke goedkeuring volgen er partiele 
herzieningen, net zo lang tot er een volledig goedgekeurd bestemmingsplan verkregen is. 

Rijksbeleid inzake de ruimtelijke ordening 

Het rijksbeleid inzake de ruimtelijke ordening (bijlage 2) wordt weergegeven in de "Vierde 
Nota voor de Ruimtelijke Ordening" en de "Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening 
Extra". Het rijksbeleid met betrekking tot de verplaatsing en ontwikkeling van de 
bedrijvigheid heeft grondige wijzigingen ondergaan. 
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In intemationaal perspectief zijn dertien stedelijke knooppunten aangewezen (jiguur 1, 
bijlage 2). Deze steden vormen een "stedenring", waarin delen nader onderscheiden kunnen 
worden. Zo onderscheidt het rijk o.a. de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad en een 
Noord-Brabants deel van de stedenring (Eindhoven, Breda en Tilburg). De stedelijke 
knooppunten zijn geselecteerd op hun goede uitgangspositie in de intemationale wedloop, 
met het oog op de toenemende intemationalisering en de integratie van Europa. Ze krijgen 
van het rijk op diverse terreinen een voorkeursbehandeling. 
In nationaal perspectief wordt groei en concentratie van wonen, werken en voorzieningen 
nagestreefd in de steden; het zogenaamde "verstedelijkingsbeleid". Om het rijksbeleid kracht 
bij te zetten wordt de provincies een belangrijk instrument geboden: het zogenaamde 
"groeiklassebeleid". 

Provinciale beleid inzake de ruimtelijke ordening 

Het groeiklassebeleid is een belangrijk onderdeel van het provinciale beleid inzake de 
ruimtelijke ordening (bij/age 3). Het streekplan onderscheidt stadsregio's (groeiklasse 5), 
individuele steden (groeiklasse 5) en kemen in de groeiklasse 1 t/m 4 (jiguur 1, bij/age 3). 
Leidraad bij de indeling in groeiklassen is de werkgelegenheids- c.q. verzorgingsfunctie, die 
de kemen vervullen. Middels het groeiklassebeleid worden de kemen in de groeiklasse 4 t/m 
1 in toenemende mate beperkt in de mogelijkheden met betrekking tot wonen (woningen), 
werken (bedrijventerreinen) en voorzieningen, ten gunste van de individuele groeiklasse 
5-kemen en de stadsregio's. Kernen buiten groeiklasse 5 mogen zo min mogelijk verstede
lijken. Het uiteindelijke doel is de kwaliteitsverbetering van de Brabantse steden en het 
tegengaan van verstedelijking van het landelijke gebied. Omdat gemeente Budel in de regio 
Zuid-Oost-Brabant ligt (bij/age 4), is voor Budel de stadsregio Eindhoven/Helmond van 
belang (jiguur 2, bij/age 3). 

Gemeente Budel valt onder de landelijke gemeenten die ingedeeld worden in de groeiklasse 
1, 2, en 3, waarbij Budel is ingedeeld in groeikJasse 3. Dorpen in de groeiklasse 1 en 2 
hebben een lokale functie. De ontwikkelingsmogelijkheden met betrekking tot wonen, 
werken en voorzieningen, worden beperkt tot wat voor lokale ontwikkeling noodzakelijk is. 
Dorpen in de groeiklasse 3 vervullen een beperkt boven-lokale functie voor de omliggende 
dorpen in groeiklasse 1 en 2. Op grond van deze beperkte boven-lokale functie is wat meer 
groei toegestaan dan in de omliggende dorpen. 

De woningbouw in gemeente Budel dient uitsluitend ten goede te komen aan de opvang van 
de eigen woningbehoefte; dat wil zeggen de woningbehoefte van diegenen die ter plaatse 
geboren en getogen zijn of economisch aan de kem gebonden. De woningbouw wordt verder 
beperkt ten behoeve van de gewenste toename van de woningvoorraad in de stadsregio 
Eindhoven/Helmond. Het aanbod van voorzieningen in gemeente Budel dient zich als regel te 
beperken tot de lokale voorzieningen, afgestemd op de verzorgingsfunctie van de betreffende 
kem. Het hier gestelde over woningbouw en voorzieningen geldt voor alle kemen in de 
groeiklassen 1, 2 en 3. 

Bij het aanbod van bedrijventerreinen wordt een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien 
van de groeiklassen 1, 2 en 3, ten gunste van groeiklasse 4 en 5. Daarnaast worden de 
bedrijventerreinen in de groeiklassen 1, 2, en 3 kwalitatieve maatstaven opgelegd (tabel 3, 
bijlage 5). In essentie is een groeiklasse 3 gemeente beperkt tot de opvang van bedrijven uit 
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de eigen kernen en de omliggende kernen in een lagere groeiklasse. Daarnaast geldt de 
kwalitatieve maatstaf, dat de meerderheid van de werknemers van het bedrijf uit de gemeente 
zelf moet komen. Een gemeente in groeiklasse 3 is hiermee in beginsel beperkt tot de opvang 
van de zogenaamde "lokale bedrijven". Het beleid inzake bedrijventerreinen wordt 
toegelicht in bijlage 5. 

2.2 - Rijksbeleid inzake de luchtvaart 

Voor een luchthaven is de luchtvaartwet van toepassing. Volgens deze wet kan een lucht
vaartterrein in beginsel alleen bestaan, als daar een vergunning voor is verkregen: de 
zogenaamde "aanwijzing". Deze aanwijzing wordt afgegeven door het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat (V & W). Een onderdeel van <lit ministerie, de Rijksluchtvaartdienst (RLD), 
houdt zich specifiek bezig met de luchtvaart(terreinen). In de luchtvaartwet staat omschreven 
hoe die aanwijzing tot stand moet komen. 

In het "Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen" doet de rijksoverheid uitspraken over 
doelstellingen en luchtvaartterreinen en over de ruimtelijke consequenties van het lange
termijn-beleid op het gebied van het luchtvervoer en luchtverkeer. Hierbij staat de functie van 
Schiphol in feite centraal en dienen de regionale luchthavens (waaronder luchthaven 
Eindhoven) een aanvullende functie te vervullen. 
Ten aanzien van de kleine luchtvaartterreinen (waaronder luchthaven Budel) wordt gesteld, 
dat het rijk hierbij uitgaat van de bestaande voorzieningen. Verbeteringen zijn mogelijk, maar 
er wordt geen verandering in de aard van het verkeer beoogd. Het rijk verklaart geen 
financiele steun te verlenen aan de kleine luchthavens. De afweging tussen de belangen van 
de kleine luchtvaart en de meest gewenste ontwikkelingen in de regio, vinden in eerste 
instantie plaats op provinciaal niveau. 

Het rijk delegeert hiermee het beleid met betrekking tot de kleine luchtvaart en daarmee ook 
van de kleine luchthavens naar provinciaal niveau. De aanwijzingsbevoegdheid blijft echter 
op rijksniveau. De politieke prioriteit (hierarchie) van de luchthavens is als volgt: eerst 
Schiphol, dan de regionale luchthavens en tot slot de kleine luchthavens. 

2.3 - Provinciale beleid inzake de luchtvaart 

Het provinciale beleid inzake de luchtvaart (bijlage 6) is gericht op het concentreren van 
luchthavengebonden activiteiten op Eindhoven Airport. De provincie ziet voor zichzelf een 
taak bij verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport. 

De luchthavens Seppe en Budel dienen zich te richten op diensten die aanvullend zijn op 
Eindhoven Airport. Gezien hun ligging verdragen beide vliegvelden geen uitbreiding, die het 
huidige karakter zou veranderen. Een toename van afgeleide activiteiten, zoals uitbreiding 
van luchthavengebonden bedrijfsbebouwing, die de continuYteit van deze velden kan 
garanderen, is binnen het provinciale beleid bespreekbaar. De provincie ziet hierbij voor 
zichzelf geen directe taak, maar acht dat een verantwoordelijkheid voor de betrokken regio's. 
Daarbij komt dat de provincie geen financiele steun wil verlenen aan de kleine luchthavens. 
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2.4 - Bestemmingsplan 

Historie bestemmingsplan 

Gemeente Budel zag door de relatie van het bedrijventerrein met de luchthaven goede 
mogelijkheden om ruimere vestigingsvoorwaarden te verkrijgen, dan in beginsel aan een 
groeiklasse 3 gemeente wordt toegestaan. Hiermee werd echter ook het beleid inzake 
luchtvaart relevant voor de toetsing van het bestemmingsplan. Voor ogen stond met Airpark 
Brabant vrijelijk bedrijven van buiten Budel aan te trekken. 

Gemeente Budel heeft met het bestemmingsplan 3 fasen doorlopen. Te onderscheiden zijn het 
ontwerp-bestemmingsplan, het bestemmingsplan en de I c partiele herziening hierop. Het 
huidi~e bestemmingsplan bestaat uit het bestemmingsplan en de I c partiele herziening hierop. 
Bijlage 7 geeft de historie van het bestemmingsplan weer. Voor een toelichting op de 
(milieu)categorieen, die o.a. in bovengenoemde bijlage aan de orde komen, wordt verwezen 
naar bijlage 8. Deze (milieu)categorieen geven een indicatie van de mate van milieuhinder, 
die een bedrijf voor haar omgeving veroorzaakt. Zo kan ruwweg onderscheid gemaakt 
worden tussen "lichte bedrijven" (weinig milieuhinder) en "zware bedrijven" (veel 
milieuhinder). 

Huidige bestemmingsplan 

De "beschrijving in hoofdlijnen" en de omvang van het huidige bestemmingsplan kunnen als 
volgt weergegeven worden: 

Beschrijving in hoofdlijnen 

I Het zal ondersteunend en zeker niet concurrerend ten opzichte van Eindhoven Airport 
ZIJn. 

2 Het mag in geen geval leiden tot vergroting van het vliegveld en/of verzwaring van 
de huidige vergunning van dit vliegveld. 

3 Het bedrijventerrein heeft een tweeledige, toegestane functie: 
a) opvang van lokale zwaardere bedrijven in de categorieen 3, 4 en 5; via een 

vrijstelling van de provincie uit te breiden met soortgelijke bedrijven uit de regio, 
mits aangetoond kan worden dat opvang elders ongewenst is; 

b) opvang van lichte bedrijven in de categorieen I en 2, alleen via een vrijstelling 
van de provincie toegestaan, wanneer zij een duidelijke functionele relatie hebben 
met het luchtvaartterrein en geen afbreuk doen aan de ontwikkeling van Eindhoven 
Airport. De vrijstelling kan pas worden verleend na ontvangst van een 
verklaring "geen bezwaar" van Gedeputeerde Staten (GS). 

4 Kantoren zullen als zelfstandig bouwkundig element niet op het terrein worden 
toegelaten. 

5 Detailhandel is in principe niet toegestaan. 
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Het bestemmingsplan gaat uit van een omvang van netto bijna 18 ha bedrijventerrein, 
waarvan: 

- 5 hectare reeds verkocht is aan Kennis machinefabriek; 
- 9 hectare valt onder Airpark Brabant; 
- de resterende 4 hectare wordt ontwikkeld voor de opvang van plaatselijke bedrijven in 

de gemeente . 

Verklaring huidige bestemmingsplan 

De punten 1 en 2 laten zich verklaren door het provinciale beleid inzake luchtvaart. Hierbij 
wordt in punt 1 nadrukkelijk weergegeven, dat luchthaven Budel aanvullend dient te zijn op 
Eindhoven Airport. Punt 2 heeft te maken met het feit, dat de kleine luchthavens geen 
karakterverandering mogen ondergaan, maar geeft tevens aan dat zelfs vergroting niet 
gewenst wordt. De vrees voor concurrentie met Eindhoven Airport is groot, terwijl 
concurrentie toch behoort bij een vrije markt overeenkomstig de EG-uitgangspunten. 

Punt 3a vindt zijn verklaring in het groeiklassebeleid. Groeiklasse 3-kernen vervullen in 
beginsel een functie voor de opvang van lokale bedrijven uit de gemeente en de omliggende 
kernen in de lagere groeiklassen. Voor gemeente Budel betreft dat bedrijven uit Budel zelf en 
uit de nabijgelegen gemeente Maarheeze. 

De opvang van soortgelijke bedrijven uit de regio (wel middels vrijstelling) wordt toegekend 
aan alle groeiklasse 3-kernen in de regio Eindhoven/Kempenland. Dit geldt alleen indien 
opvang in stadsregio Eindhoven/Helmond niet mogelijk/gewenst is. De opmerking "mits 
aangetoond dat opvang elders ongewenst is", duidt niet alleen op de stadsregio, maar ook op 
de groeiklasse 3 gemeenten Bladel en Eersel. Eis voor een opvang-gemeente is namelijk <lat 
deze centraal ligt in het gebied, waarvoor opvang benodigd is. Gezien de decentrale ligging 
van gemeente Budel in de regio, zal deze slechts in uitzonderingsgevallen dienen als 
opvang-gemeente. 

Punt 3b geeft de extra mogelijkheid weer (buiten de mogelijkheden die toegekend worden 
volgens het groeiklassebeleid, voor groeiklasse 3 gemeenten in de regio Eindhoven/Kem
penland), die verkregen is op basis van de luchthaven. Punt 3b is het meest onduidelijke punt, 
dat tevens de meeste toelichting behoeft. 

Bij dit punt is de gemeente in principe niet gebonden aan het groeiklassebeleid. Er worden 
echter wel beperkingen gesteld. In het bijzonder geldt hierbij de benodigde vrijstelling en 
daarenboven de verklaring van geen bezwaar. GS wenst de vinger aan de pols te houden met 
betrekking tot de toe te laten bedrijven. Een vrije interpretatie wordt niet aan de gemeente 
over gelaten. Een verklaring van "geen bezwaar" van GS is overigens, buiten het niet toestaan 
van bedrijvigheid, de zwaarste eis die de provincie kan opleggen. Vrijstelling is in dat 
verband een minder zware eis. 
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Punt 3b omschrijft in zijn geheel, voor welke bedrijven toestemming verkregen zou kunnen 
worden. Hoewel het er niet letterlijk staat, komt hierin de verhouding van Airpark ten 
opzichte van Welschap (een bedrijventerrein aan Eindhoven Airport) naar voren. Middels het 
aantrekken van bedrijven met een functionele relatie met Eindhoven Airport, probeert men de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport te stimuleren. Vanuit deze visie lijkt het erop, dat 
slechts toestemming verkregen kan worden voor bedrijven (in de categorieen 1 en 2, met een 
duidelijke functionele relatie met de luchthaven), die voor Welschap en daarmee de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport niet van belang geacht worden. 

Het provinciale beleid met betrekking tot luchthaven Budel is, op het gebied van de zakelijke 
luchtvaart, negatief te noemen (bijlage 6 en 7). Dit heeft zijn neerslag op Airpark Brabant. 
Deze politieke weerstand wordt ingegeven door de concurrentievrees ten aanzien van 
Eindhoven Airport, maar ook ten aanzien van Welschap. Gezien het feit dat de luchthavens 
Budel en Eindhoven in dezelfde regio liggen, heerst ook in de regio de concurrentievrees, met 
de bijbehorende politieke weerstand. De belangrijkste vraagstelling lijkt hiermee, of dit beleid 
niet in strijd is met het EG-recht met betrekking tot een vrije markt, waarbij concurrentie een 
essentieel mechanisme is. Dit wordt onder de noemer "concurrentievraagstuk" behandeld in 
hoofdstuk 3 (paragraaf 3. 7) . 

Punt 4 is een eis, die geldt voor alle gemeenten in de groeiklassen 1, 2 en 3 (label 3, 
bijlage 5). 

Punt 5 komt voort uit de historie van het bestemmingsplan. Het toestaan van detailhandel in 
volumineuze goederen, wat geen goedkeuring heeft verkregen, is omgebogen in het in 
principe niet toestaan van detailhandel. Dit geeft de gemeente op dit punt nog enige 
speelruimte. 

Niet duidelijk is het volgende: Waarom is de omvang van het bedrijventerrein goedgekeurd? 
Waarom de categorieen 1 en 2 met betrekking tot de bedrijven met een duidelijke functionele 
relatie met de luchthaven, c.q. waarom alleen deze categorieen? (Waarom bijvoorbeeld niet 
ook de categorieen 3, 4, en 5, die per slot van rekening wel toegestaan zijn voor de lokale 
bedrijven?) Voor welk soort bedrijven in deze categorieen kan de verklaring van geen 
bezwaar verkregen worden? Gemeente Bude! heeft geen antwoord op deze vragen. Wei is er 
de constatering, dat dit bestemmingsplan het toenmalig maximaal haalbare was. Wellicht kan 
de provincie antwoord geven op deze vragen. Om geen "slapende honden wakker te maken", 
heeft de gemeente echter besloten deze vragen pas na het afstudeeronderzoek bij de provincie 
neer te leggen. 

Daarnaast iets over de categorieen 1 en 2. Kantoren vallen bij uitstek onder deze categorieen, 
maar die zijn niet toegestaan! Wanneer de staat van bedrijven (bijlage 8) bekeken wordt, 
blijkt dat bedrijven al snel in de categorieen 3 en hoger vallen. Veruit de meeste soorten 
bedrijven vallen onder de categorie 3 en 4. De beperking is dus tweeledig; niet alleen zijn er 
weinig soorten bedrijven in de categorieen 1 en 2, er geldt ook nog de benodigde verklaring 
"geen bezwaar". 
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Hoofdstuk 3 Luchthaven Budel en de luchtvaartmarkt 

Bij de beschrijving van de luchthaven en de luchtvaartmarkt wordt gebruik gemaakt van 
specifieke definities/begrippen (bijlage 9). De lezer met onvoldoende kennis hiervan, wordt 
aanbevolen eerst deze bijlage door te nemen. Hierin worden ook de meest kenmerkende 
onderverdelingen en de geografische ligging van de burgerluchthavens gegeven. De 
statistische gegevens met betrekking tot de "vliegtuigbewegingen" zijn afk.omstig van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

In dit hoofdstuk wordt een analyse van luchthaven Bude! gemaakt. Luchthaven Bude! wenst 
zich te ontwikkelen tot zakenluchthaven voor de kleine luchtvaart. Hiertoe wordt de kleine 
zakelijke luchtvaart in het algemeen en voor luchthaven Bude! specifiek geanalyseerd. 
Luchthaven Bude! wordt opnieuw aangewezen (verkrijgt een nieuwe aanwijzing). De nieuwe 
aanwijzing, die thans goedgekeurd is enter visie ligt, speelt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling tot zakenluchthaven en verkrijgt om deze reden aandacht in dit hoofdstuk. 
Voorts wordt een globale micro-omgeving-analyse en een macro-omgeving-analyse met het 
oog op de kleine zakelijke luchtvaart gemaakt. De micro-omgeving-analyse geeft tevens 
inzicht in de doelgroep, die gebruik maakt van de kleine luchtvaart voor het zakelijke 
personenvervoer. Het "concurrentievraagstuk" tussen de luchthavens Bude! en Eindhoven 
wordt tevens in dit hoofdstuk behandeld. Het hoofdstuk wordt besloten met conclusies die 
specifiek voor de luchthaven gelden. 

3 .1 - Luchthaven Budel 

Luchthaven Bude! is een kleine luchthaven voor de General Aviation ( ook we! kleine lucht
vaart genoemd). Luchthaven Bude} is de enige particuliere luchthaven in Nederland en wordt 
al sinds 1970 zonder financiele overheidssteun geexploiteerd. Zowel het luchtvaartterrein als 
alle ondememingen op de luchthaven, zijn in handen van Brabant Luchtvaart Beheer BV 
(BLB BV). 

In de huidige aanwijzing is luchthaven Bude} aangewezen als openbaar burgerluchtvaart
terrein voor nationaal en internationaal verkeer met vliegtuigen met een maximum start- en 
landingsgewicht tot 6000 kilogram (veelal een- of twee-motorige vliegtuigen). De aanwijzing 
om vat tevens ultralight vliegverkeer (UL V). Het gebruik van het terrein is toegestaan voor 
VFR-vluchten (zie bijlage 9) gedurende de daglichtperiode (tussen zonsopgang en zonsonder
gang), onder goedzicht-omstandigheden. De luchthaven beschikt over een verharde landings
baan van 930*23 meter en een niet verharde UL V-baan van 800*30 meter. De luchthaven 
beschikt daarnaast over een officiele internationale aanwijzing volgens de douanewetgeving. 

Luchthaven Bude} werd geopend op 26 juli 1970. De vluchten die werden uitgevoerd waren 
veelal recreatief, zoals rondvluchten en prive-vluchten. Om een professionele opleiding te 
kunnen aanbieden, werd vliegschool "De Kempen" opgericht. Deze opleiding kreeg al snel 
een erkenning van de RLD. De vliegschool levert nu naast prive-piloten ook beroeps- en 
verkeersvliegers af. Maar ook het bedrijfsleven toonde voorzichtig belangstelling voor de 
mogelijkheden van de luchthaven. Met een toenemende frequentie werd de luchthaven 
gebruikt voor het uitvoeren van zakenvluchten. Dit ging soms onder zeer moeilijke 
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omstandigheden, gezien de toestand van de grasbaan. De groei van met name de zaken
vluchten maakte een verbetering van infrastructuur steeds gewenster. In 199 I is de landings
baan verhard. De UL V's vliegen sinds 1991 vanaf een andere start- en landingsbaan. 

De luchthaven biedt nog enkele andere voorzieningen, c.q. diensten aan, o.a. in de vorm van 
onderhoud, stallingsmogelijkheden en brandstoffaciliteiten. Voor het onderhoud aan 
vliegtuig- en is de luchthaven Nederlands erkend door het RLD en beschikt het daarnaast 
over een Europese erkenning. De luchthaven beschikt over een eigen werkplaats, waar 
onderhoud verricht mag worden aan alle binnen- en buitenlandse General Aviation 
vliegtuigen. Voor het bieden van stallingsmogelijkheden beschikt de luchthaven over drie 
hangars. Een daarvan is speciaal bestemd voor de stalling van zakenvliegtuigen en is geschikt 
voor alle General Aviation vliegtuigen. Voor het voorzien in brandstof beschikt de 
luchthaven over een tank- platvorm, waar zowel gewone als jet brandstof te verkrijgen is. 
Ook deze voorziening is afgestemd op alle General Aviation vliegtuigen. Tot slot beschikt de 
luchthaven over voldoende parkeergelegenheid, alle vluchtinformatie (via Schiphol) en een 
restaurant, dat mede dient als ontmoetingsruimte. 

In bijlage IO wordt een algemene analyse gemaakt van de vliegtuigbewegingen van lucht
haven Budel en wordt een vergelijk gemaakt met andere luchthavens. Luchthaven Budel heeft 
met name de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. Van zo'n 50.000 vliegtuigbeweging
en in 1987 is het aantal toegenomen tot ongeveer 86.500 in 1992 (figuur I) . De belangrijkste 
vluchten voor de luchthaven zijn de les- en oefenvluchten met een aandeel van 66% en de 
prive-vluchten (22%). Het "pakket" van vluchten is ongeveer vergelijkbaar met dat van de 
overige kleine luchthavens. Luchthaven Budel neemt, in vliegtuigbewegingen gemeten, een 
derde plaats in van alle kleine luchthavens. 

iii -C: 
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Figuur 1 : Totaal aantal vliegtuigbewegingen luchthaven Budel 

Maar niet alleen de kleine luchthavens behandelen vluchten in de kleine luchtvaart, ook de 
grote luchthavens spelen hierin een rol. Met name de regionale luchthavens Rotterdam, 
Groningen en Maastricht hebben hierin (in hun eigen pakket) een groot aandeel. Doordat alle 
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regionale luchthavens slechts een beperkt aantal bewegingen met grote vliegtuigen hebben, is 
er sprake van een onderbezetting door de grote luchtvaart. Dit is met name te wijten aan 
Schiphol, die deze markt sterk domineert. 

Naast het optimaal bedienen van o.a. de les- en oefenvluchten en de prive-vluchten, wenst 
luchthaven Bude! zich te richten op het zakelijke segment (in de bijlagen aangeduid met het 
segment "zakenverkeer A"), ofwel de kleine zakelijke luchtvaart. 

3.2 - Analyse van de kleine zakelijke luchtvaartmarkt 

De kleine zakelijke luchtvaart bestaat uit taxivluchten en zakenvluchten. Voor alle duidelijk
heid worden hiervan de definities gegeven (bron: CBS). 

Zakenvlucht: Een vlucht met een zakelijk doel, uitgevoerd met een eigen vliegtuig of 
gehuurd vliegtuig, voor het vervoer van personen en/of (kleine hoeveelheden) goederen 
ten behoeve van eigen bedrijf. Het betreft hier zowel terrein- als overlandvluchten. 

Taxivlucht: Een incidentele verkeersvlucht, die op aanvraag wordt uitgevoerd door een 
luchtvaartmaatschappij met een vliegtuig, dat plaatsruimte biedt aan een beperkt aantal 
passagiers (maximaal 10-12), met een bestemming die door de huurder wordt bepaald 

In bijlage 11 wordt een analyse gemaakt van de kleine zakelijke luchtvaartmarkt. Taxi
vluchten vinden nauwelijks plaats op de kleine luchthavens. Voor taxivluchten wordt in de 
bijlage volstaan met het weergeven van de aantallen in 1992. De analyse heeft dus betrekking 
op de markt van zakenvluchten. 

In 1992 is luchthaven Budel, met 3.012 zakenvluchten, marktleider van de kleine lucht
havens: Het marktaandeel bedraagt 32,8% (jiguur 2). Ten opzichte van alle luchthavens 

32.8% 

OVERIGE LUCHTHAVENS 

TEUGE 6.7% 

MIDDEN ZEELAND 10.2% 

... ---------------------

neemt luchthaven Budel, met een 
marktaandeel van 14,7%, na 
luchthaven Rotterdam een tweede 
plaats in. Figuur 3 geeft de 
ontwikkeling in zakenvluchten 
van luchthaven Budel weer. De 
omvang van de totale markt 
bedraagt in 1992 ongeveer 
20.500 zakenvluchten. De kleine 
luchthavens, en in het bijzonder 
luchthaven Budel, hebben een 
sterke groei in zakenvluchten 

Fig u ur 2 : Marktaandeel luchthaven Bude! ten doorgemaakt. De grote lucht-
opzichte van de kleine luchthavens. havens laten daarentegen een 

afname in zakenvluchten zien. Ten opzichte van het indexjaar 1989, luiden de percentages 
van de luchthavens in 1992 als volgt: luchthaven Budel (250%), kleine luchthavens (180%) 
en grote luchthavens (70%). 
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Figuur 3 : Aantal zakenvluchten luchthaven Budel 

3 .3 - Nieuwe aanwijzing 

Hoofdstuk 3 

Luchthaven Budel verkrijgt een internationale aanwijzing volgens de Europese wetgeving. In 
bijlage 12 wordt de nieuwe aanwijzing, met de bijbehorende begrippen en informatie, 
uitvoerig besproken. 

De nieuwe aanwijzing is niet ingezet door luchthaven Budel, maar door het Rijk. Het Rijk 
wenst ook voor de kleine luchthavens een geluidszone vast te stellen. Hiertoe is de lucht
vaartwet in 1978 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg, dat het Rijk alle kleine luchthavens opnieuw 
moet aanwijzen. Met de publikatie van het "Besluit Geluidsbelasting Kleine Luchtvaart" 
( 1991) kon hiermee daadwerkelijk begonnen worden. Dit besluit geeft het berekeningsvoor
schrift voor de geluidszone; de zogenaamde "bkl-norm". De geluidszone wordt begrenst door 
de zogenaamde "50 bkl-geluidscontour". 

Om tot nieuwe aanwijzingen te komen, moeten de beheerders van de luchthavens een 
ondernemingsplan indienen met prognoses van de vliegtuigbewegingen in het jaar 2000, 
nodig voor de berekening van de grootte van de geluidszone. De kleine luchthavens krijgen 
tevens de kans enkele gewenste verbeteringen van faciliteiten in te dienen, die benodigd zijn 
voor de realisatie van dat ondernemingsplan. De eis die het Rijk en de provincie daarbij 
stellen, is dat de kleine luchthavens geen karakterverandering mogen ondergaan. Het 
ondernemings- plan van luchthaven Budel voorziet 110.000 vliegtuigbewegingen in het jaar 
2000. Daarnaast is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voorstellen tot verbeteringen 
aan te dragen. 

De nieuwe aanwijzing komt geheel tegemoet aan het ondernemingsplan van luchthaven 
Budel. Alle voorstellen tot faciliteitsverbeteringen en de geprognotiseerde vliegtuigbeweging
en zijn onveranderd opgenomen. Het provinciale beleid, zoals beschreven in hoofdstuk 2, 
heeft geen invloed gehad op de inhoud van de aanwijzing. Dit is als volgt te verklaren. Het 
Rijk (RLD) heeft vastgesteld, dat luchthaven Bude! geen karakterverandering ondergaat door 
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de beoogde verbeteringen van faciliteiten. De gemeenten (Weert en Bude!), provincies 
(Limburg en Noord-Brabant) en het Rijk (ministeries van V&W en VROM) dienden daarom 
alleen nog overeenstemming te verkrijgen over de grootte van de geluidszone. V anwege de 
gunstige ligging van luchthaven Bude! in een vrijwel onbebouwde omgeving, hebben de 
provincies de beoogde 110.000 bewegingen niet kunnen weerleggen. Zowel Noord-Brabant 
als Limburg hebben dit, uit concurrentie overwegingen met de luchthavens Maastricht en 
Eindhoven, nadrukkelijk geprobeerd. De provincies hebben echter geen gegronde argumenten 
kunnen geven, voor het verlagen van dit aantal. 

De geluidszone is vastgesteld op 110.000 vliegtuigbewegingen. Niet dit aantal, maar de 
geluidszone wordt gehandhaafd. De nieuwe aanwijzing heeft, voor alle kleine luchthavens, 
een mogelijk negatief effect. In het jaar 2000 wordt de geluidszone verkleind tot 4 7-bkl, 
hetgeen neerkomt op een halvering van vliegtuigbewegingen onder gelijkblijvende omstan
digheden. Dit is te typeren als een mogelijke bedreiging voor de kleine luchthavens. Door 
ontwikkelingen in de vliegtuigtechnologie wordt echter al een geluidsreductie verwacht van 1 
bkl. Daamaast ziet de luchthaven zich voor de taak gesteld om verschuivingen te bewerk
stelligen. Meer zakelijke vluchten in plaats van recreatieve vluchten (hoge straffactor), meer 
spreiding over de week in plaats van pieken in het weekend (hoge straffactor) en meer 
spreiding over het jaar. De ontwikkeling tot zakenluchthaven is een belangrijk middel om 
deze bedreiging afte zwakken. Mede omdat het aantal vliegtuigbewegingen (110.000 in 
2000, ten opzichte van ongeveer 86.500 in 1992) de luchthaven nog ruimte geeft, warden 
goede mogelijkheden voorzien deze bedreiging af te wenden. De geluidszonering is overigens 
op zich geen bedreiging voor de kleine zakelijke luchtvaart. 

Tot slot een belangrijk gevolg van de nieuwe aanwijzing. Deze geeft de luchthaven de 
mogelijkheid de voorgestelde verbeteringen van faciliteiten ten uitvoer te brengen. Dit wordt 
besproken in de volgende paragraaf. 

3.4 - Nadere analyse van luchthaven Budel 

Luchthaven Bude! wil zich ontwikkelen tot een zakenluchthaven voor de General Aviation. 
De General Aviation kan opereren in een netwerk van meer dan 1500 kleine en grate lucht
havens verspreid over met name West-Europa. De commerciele luchtvaart daarentegen 
opereert op de grate luchthavens; een netwerk met een veel beperktere dichtheid dan het 
General Aviation netwerk. Door nu gebruik te maken van de kleine luchtvaart, kunnen de 
bedrijven in veel gevallen de totale reistijd aanmerkelijk verkorten (tijdwinst). Dit wordt 
ingegeven door de grate flexibiliteit in het tijdstip van vertrek, een grotere keuze aan lucht
havens en het dichtbij kunnen landen bij de bestemming. Hierdoor is het in de meeste 
gevallen mogelijk een zakelijke bestemming in Europa binnen een dag retour aan te doen: de 
zogenaamde "dagrand-verbinding". In bijlage 13 wordt een beeld geschetst van dit General 
Aviation netwerk en warden tevens de buitenlandse bestemmingen, die in 1992 vanaf 
luchthaven Bude! zijn aangedaan, weergegeven. 

Luchthaven Bude! wil zich met name richten op bedrijven, die zakenvluchten willen uitvoer
en met een eigen vliegtuig. Enkele bedrijfsvliegtuigen zijn al op de luchthaven gestationeerd. 
De luchthaven biedt deze bedrijven een breed pakket van diensten aan, die mede de drempel 
voor nieuwkomers moet verlagen. Genoemd zijn al het onderhoud, douane- en brandstof-
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faciliteiten, voldoende stallingsmogelijkheid, alle vluchtinformatie, een restaurant en 
voldoende parkeergelegenheid. Met name voor nieuwkomers biedt de luchthaven een vlieg
opleiding, waarbij staf- en/of managementpersoneel begeleid wordt, met als resultaat dat deze 
personen het bedrijfstoestel zelf kunnen besturen. Het adviseren en begeleiden bij de aanschaf 
van een zakenvliegtuig door het bedrijf, behoort eveneens tot de diensten. 

Ook het regelen van een gehuurd vliegtuig of een taxivlucht van buitenaf behoort, mede met 
het oog op drempelverlaging, in principe tot de diensten van de luchthaven. Wellicht dater in 
de toekomst een mogelijkheid gezien wordt zelf een taxibedrijf te beginnen. In de nabije 
toekomst behoort dit echter nog niet tot de mogelijkheden. Een vestiging van een luchttaxi
bedrijf van buitenaf wordt in de nabije toekomst niet voorzien. 

Luchthaven Bude! wil, binnen de economische en wettelijke mogelijkheden, het zakelijke 
segment zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Met de nieuwe aanwijzing kunnen nog enkele 
belangrijke verbeteringen in de infrastructuur en voorzieningen in gang gezet worden. De 
planning is, dat deze tussen nu en twee jaar gereed zullen komen. 
In de huidige situatie wordt alleen onder VFR-condities gevlogen. Met de nieuwe aanwijzing 
zullen ook IFR-vluchten (zie bijlage 9) tot de mogelijkheid behoren. De daartoe benodigde 
voorzieningen, zoals baanverlichting en naderingsverlichting, zullen worden aangebracht. De 
daartoe benodigde !FR-procedure is ontwikkeld door de RLD. De luchthaven verkrijgt een 
openingstijd van 7.00 tot 23.00 uur; buiten de daglichturen mogen echter uitsluitend 
IFR-overlandvluchten plaatsvinden, niet zijnde les- en oefenvluchten. De verharde landings
baan zal verlengd worden naar 1199 meter. 

De baanlengte van 1199 meter is tevens ook het maximaal haalbare, nu en in de toekomst. Dit 
is ten eerste te wijten aan de verplichte obstakelvrije sector (de hoogspanningsleiding zit dan 
in de weg). Ten tweede moeten, wanneer de baan 1 meter langer wordt, de taxibanen veel 
verder van de landingsbaan gelegen zijn. Zowel baanverlenging als verplaatsing van taxi
banen passen planologisch niet meer op het terrein. Bovendien zou de luchthaven hiermee 
een karakterverandering ondergaan; een 1 meter langere baan staat volgens de Europese 
wetgeving weer grotere vliegtuigen toe. Toestemming hiervoor lijkt uitgesloten. 

Wanneer alle verbeteringen in infrastructuur en voorzieningen gereed zijn, biedt de lucht
haven (naast eerder genoemde diensten en voorzieningen): 

Een verharde start- en landingsbaan met voldoende lengte om, ook bij ongunstige 
weersomstandigheden, met alle General Aviation vliegtuigen te kunnen starten en 
landen. Deze lengte biedt tevens de mogelijkheid taxivluchten uit te voeren. 
De mogelijkheid voor dagrand-vluchten gedurende het gehele jaar. 
Een geschatte bedrijfszekerheid van zo'n 95%. Bij extreem slechte weersomstandig
heden dient het verkeer uit te wijken naar de luchthaven Maastricht of Eindhoven. 

Doordat de baanfaciliteiten begrensd zijn tot 1199 meter, zal er alleen sprake zijn van 
transport van personen. Goederenvervoer is in principe wel mogelijk, maar de kosten per 
transporteenheid zijn met een klein vliegtuig veel te hoog. Een vestiging van een luchttran
sportbedrijf van buitenaf, dan wel opgezet door BLB BV, behoort hiermee niet tot de 
mogelijkheden. 
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Bedrijven die gebruik willen maken van de luchthaven voor zakelijk personenvervoer kunnen 
zich in de directe nabijheid van de luchthaven vestigen. De luchthaven kan deze bedrijven, 
behalve reistijdbesparing, functioneel echter niets extra's bieden. Formeel kan de luchthaven 
deze bedrijven niet onderscheidend behandelen; het is tenslotte een openbaar luchtvaart
terrein. Maar ook informeel zal de luchthaven dat onderscheid niet maken. De klanten van 
elders zijn voor de luchthaven net zo belangrijk als degene die zich op Airpark zouden 
vestigen. Het functionele voordeel van een vestiging op Airpark, blijft hiermee (helaas) 
beperkt tot reistijdbesparing. 

3 .5 - Micro-omgeving-analyse 

De micro-omgeving-analyse wordt toegelicht in bijlage 14. 

Klanten 

De analyse van de huidige klanten is gericht op bedrijven/particulieren die beschikken over 
een eigen zakenvliegtuig, waarmee zakenvluchten worden uitgevoerd. Bij het aanduiden van 
een mogelijk marktpotentieel, wordt gekeken naar de gehele kleine zakelijke luchtvaart. 

Huidi2e klanten 

Het belangrijkste motief voor het uitvoeren van zakenvluchten (figuur 2, bijlage 14) is de 
grote flexibiliteit van het zelf (laten) uitvoeren van vluchten. In samenhang daarmee worden 
ook tijdwinst, een grotere keuzemogelijkheid van luchthavens en het feit dat de uiteindelijk 
gekozen luchthaven dicht bij de bestemming ligt, vaak als de belangrijkste motieven ge
noemd. De factor "kostenbesparing" op zich speelt hierbij een veel minder grote rol. Kwali
tatieve aspecten als imago/status en een beter comfort c.q. meer privacy spelen voor somrnige 
klanten, maar geven een minder eenduidig totaalbeeld. Als laatste speelt de combinatie zaken/ 
hobby een rol. Dit is niet verwonderlijk; kennissen, collegabedrijven en hobby zijn tot nu toe 
de belangrijkste elementen die de bedrijven in contact brengen met een vliegveld. Het blijkt 
dat er een zekere relatie met het vliegveld opgebouwd moet zijn, wil men gebruik overwegen. 

De motieven voor de keuze van de thuishaven (figuur 3, bijlage 14) laten zich als volgt 
weergeven. Het belangrijkste motief is de goede bereikbaarheid van de luchthaven. In het 
verlengde hiervan ligt de nabijheid bij bedrijf/woning. Het gedeelde grootste belang wordt 
ook gehecht aan goede baan- en landingsfaciliteiten. De hoge waardering van deze faciliteiten 
geeft aan, dat de zakenreiziger op zoek is naar zekerheid. Daarom wil hij een openstelling van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat en onder alle weersomstandigheden kunnen starten en 
landen. Een verharde landingsbaan is een minimum vereiste voor de meer geavanceerde 
zakentoestellen. Daamaast spelen aanverwante diensten een belangrijke rol. Hieronder vallen 
de beschikbaarheid van voldoende stallingsruimte en de onderhoudsmogelijkheden die de 
luchthaven biedt. De tarieven voor stalling en landing spelen een minder grote rol in de 
keuze. Als laatste spelen de aanwezigheid van een ontmoetingsruimte, gezelligheid en club
en vliegschoolfaciliteiten een ondergeschikte rol. De aanwezigheid van vliegschoolfaciliteiten 
is voor de huidige gebruikers veelal een gepasseerd station, maar voor nieuwe gebruikers kan 
dit een belangrijke rol spelen. 
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Marktpotentieel 

Bedrijfseconomisch gezien kan een bedrijf voor elke reis, of een totaal aantal reizen per 
periode, de meest geschikte vervoersmogelijkheid bepalen. De kleine zakelijke luchtvaart 
lijkt echter niet altijd afgewogen te worden ten opzichte van de andere vervoersmogelijk
heden. Doordat de kleine zakelijke luchtvaart nog onvoldoende bekendheid en erkenning 
geniet, lijkt er, indien hierin verbetering optreedt, nog een markt braak te liggen. Om zoveel 
mogelijk van dit marktpotentieel te kunnen profiteren, is het voor een kleine luchthaven 
belangrijk het bedrijfsleven op de hoogte te stellen van de bruikbaarheid van haar faciliteiten. 
Er blijkt hierover onvoldoende bekendheid te bestaan. 

Concurrenten 

De analyse van de huidige en toekomstige concurrenten is gericht op de directe concurrentie 
in de kleine zakelijke luchtvaart. 

Huidi~e concurrenten 

Een eerste punt van betekenis is het verzorgingsgebied van een luchthaven. Dit is het gebied, 
waarbinnen de (potentiele) klanten nog overwegen gebruik te maken van de luchthaven. De 
reistijd naar de luchthaven vormt hierbij een belangrijke factor, maar die ligt niet voor alle 
bedrijven/personen hetzelfde. Luchthaven Eindhoven is zeker een directe concurrent. 
Luchthaven Maastricht zal, omdat ze op relatief grote afstand ligt, in een beperkter aantal 
gevallen concurreren. 

Bedrijven met een eigen vliegtuig hebben in de meeste gevallen een vaste keuze van 
luchthaven, waarop het bedrijfsvliegtuig gestationeerd wordt. Zowel op de grote als kleine 
luchthavens zijn bedrijfsvliegtuigen gestationeerd. In 1992 beschikken circa 100 bedrijven 
over een eigen zakenvliegtuig. Bedrijven die een vliegtuig huren dan wel een luchttaxi 
nemen, hebben in principe een vrijere keuze. Maar ook hierbij lijken de keuzepatronen vrij 
vast te liggen. De concurrentie lijkt zich met name voor te doen bij de komst van nieuwe 
klanten. Nieuwe klanten kunnen ontstaan, indien bedrijven binnen het verzorgingsgebied 
besluiten gebruik te gaan maken van de kleine zakelijke luchtvaart. 

Voor de huidige concurrentie speelt ook het verplaatsen van bedrijven een rol. Een bedrijf dat 
zich verplaatst, kan hierbij in principe een keuze maken tussen alle luchthavens waar vanaf 
intemationale vluchten mogelijk zijn. Natuurlijk spelen vele andere factoren een rol bij de 
keuze van de vestigingsplaats. Vooralsnog zijn echter de concurrenten bij verplaatsende 
bedrijven: Schiphol, de regionale luchthavens en de kleine luchthavens die intemationale 
vluchten mogen uitvoeren. Op basis van het aantal zakenvluchten zijn de belangrijkste 
concurrerende kleine luchthavens: Lelystad, Teuge, Seppe en Midden-Zeeland. 

Toekomsti~e concurrentie 

De huidige concurrenten binnen het verzorgingsgebied van de luchthaven zullen ook de 
toekomstige concurrenten blijven. Door de overcapaciteit van de regionale luchthavens 
Maastricht en Eindhoven, zullen deze zich blijven richten op de kleine zakelijke luchtvaart. 
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Schiphol zal in de toekomst een kleinere rol op het gebied van de kleine zakelijke luchtvaart 
gaan spelen. Door de overcapaciteit van de (overige) regionale luchthavens, blijven deze een 
rol spelen in de concurrentie in de kleine zakelijke luchtvaart. Slechts een toename van de 
grote luchtvaart zal de concurrentie op dit gebied doen afnemen. Ook de kleine luchthavens 
Lelystad, Teuge, Seppe en Midden-Zeeland willen zich ontwikkelen tot zakenluchthaven en 
kunnen hierdoor in de toekomst concurrent blijven. 

3 .6 - Macro-omgeving-analyse 

De toenemende internationalisering van de bedrijvigheid en de toenemende integratie van 
Europa (Europa'92) zullen in toenemende mate grensoverschrijdende zakelijke contacten tot 
gevolg hebben. Hierdoor zal er in toenemende mate een behoefte aan snel en efficient 
grensoverschrijdend verkeer binnen Europa ontstaan. Hier ligt een kans voor de kleine 
zakelijke luchtvaart, waarrnee binnen het General Aviation netwerk snel en efficient 
geopereerd kan warden. 

Met het opengaan van het Oostblok zijn talrijke ondernemingsmogelijkheden en een grote 
afzetmarkt binnen het bereik van bedrijven gekomen. Juist omdat het een nieuw marktgebied 
betreft, met een relatief slechte infrastructuur, ligt hier een kans voor de kleine zakelijke 
luchtvaart. Van lijndiensten is namelijk nog nauwelijks sprake en ook de weg- en railinfra
structuur behoeft nog de nodige verbeteringen, om op West-Europees niveau te komen. Een 
klein vliegtuig kan de oplossing bieden voor het efficient aanboren en onderhouden van 
zakelijke contacten in dit nieuwe marktgebied. 

Er is een toenemende verbetering in infrastructuur op de kleine luchthavens waarneembaar. In 
Nederland zijn de luchthavens Budel, Lelystad en Teuge hier voorbeelden van. Hierdoor 
ondergaat het General Aviation netwerk in toenemende mate een kwalitatieve verbetering, 
waardoor de kleine zakelijke luchtvaart gestimuleerd kan warden. Dit is een kans voor de 
kleine zakelijke luchtvaart en de kleine luchthavens die verbetering ondergaan. 

Op dit moment is er sprake van een aarzelende conjunctuur. De bedreiging die hieruit 
voortkomt, is een vertraging van de ontwikkelingen in de kleine zakelijke luchtvaart. 

Een kans die de technologie de kleine zakelijke luchtvaart biedt, is dater zakenvliegtuigen 
ontwikkeld worden, die zuiniger, stiller, sneller en beter betaalbaar in aanschaf en onderhoud 
worden. De vliegtuigen krijgen bovendien een steeds grotere reikwijdte. Het gebruik van een 
klein zakenvliegtuig zal hiermee voor een breder publiek toegankelijk worden. 

3. 7 - Concurrentievraagstuk 

In deze paragraaf wordt het concurrentievraagstuk tussen de luchthavens Bude! en Eindhoven 
vanuit twee gezichtspunten behandeld. Enerzijds wordt dit vraagstuk behandeld in relatie met 
de regionale en provinciale politiek, anderzijds wordt het vraagstuk in het licht van de 
Europese wetgeving behandeld. Deze paragraaf wordt toegelicht in bijlage I 5. 
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Het politieke concurrentievraagstuk 

Er is enerzijds sprake van een politiek vraagstuk omdat de provincie en de regio overtuigd 
dienen te worden van het feit, dat luchthaven Bude! aanvullend is op Eindhoven Airport. De 
gedachtengang, die hierachter schuilt, is als volgt aan te geven: Indien er aangetoond kan 
worden dat luchthaven Bude! aanvullend is op Eindhoven Airport, dan bestaat er voor de 
provincie geen reden meer om gemeente Bude! beperkingen op te leggen bij het aantrekken 
van bedrijven met een functionele relatie met de luchthaven. 

Het politieke concurrentievraagstuk wordt o.a. ingegeven door het feit, dat Eindhoven Airport 
in de huidige situatie grote verliezen leidt. Het rijk en de provincie dragen in belangrijke mate 
dit verlies (en andere vormen van subsidie), maar ook de regio (waaronder de Kamer van 
Koophandel) deelt mee in de verliezen. Eindhoven Airport is overigens geen uitzondering bij 
het verkrijgen van subsidies (bijlage 15, dee! B). Na enkele overlegronden (via de Kamer van 
Koophandel) met Eindhoven Airport en de provincie, is het politieke concurrentievraagstuk 
uiteindelijk duidelijk geworden. 

Het politieke concurrentievraagstuk is als volgt gedefinieerd: Kan aangetoond worden dat de 
huidige en toekomstige luchthaven Bude!, aanvullend is, c.q. niet concurrerend is, met het 
huidige en toekomstige Eindhoven Airport? Luchthaven Bude! mag zich vanuit deze visie 
slechts op vluchten richten, die niet van belang geacht worden voor Eindhoven Airport. Voor 
de toekomst geldt, dat de gewenste ontwikkelingen op Eindhoven Airport bepalend zijn voor 
de mogelijkheden van luchthaven Bude!. 

Van belang zijn hierbij de huidige en toekomstige situatie van Eindhoven Airport. De huidige 
en toekomstige situatie van luchthaven Bude! zijn al ruimschoots aan bod geweest. Eindho
ven Airport profileert zich als zakenluchthaven in het intra-Europese zakelijke verkeer. 
Daarnaast richt de luchthaven zich op het segment van de vakantiecharters. Zij probeert 
hiertoe zoveel mogelijk vluchten met een zakelijk karakter naar zich toe te trekken. Het 
huidige Eindhoven Airport kampt met een onderbezetting door de grote luchtvaart. Hierdoor 
richt de luchthaven zich ook op de kleine (zakelijke) luchtvaart. Hiermee probeert de 
luchthaven als het ware de verliezen te beperken. Slechts wanneer er groei gerealiseerd kan 
worden in de grote luchtvaart, zal deze situatie in de toekomst veranderen. 

Eindhoven Airport geeft aan, dat luchthaven Bude! voor bepaalde vluchten als niet
aanvullend beschouwd wordt. Het blijkt te gaan om de zakenvluchten met gehuurde vlieg
tuigen, taxivluchten en lijn- en chartervluchten. De laatste drie mogelijkheden behoren 
immers op basis van de aanwijzing, mits er natuurlijk markt voor is en het kleine vlie2IDi2en 
betreft, ook tot de mogelijkheden van luchthaven Bude! (bijlage 15, dee! C). Voor zaken
vluchten met eigen vliegtuigen wil Eindhoven Airport de aanvullende rol erkennen. Het zal 
niet verbazen dat luchthaven Bude! niet akkoord wil gaan met deze taakverdeling. Het heeft 
immers van het rijk de aanwijzing verkregen! Luchthaven Bude! zal zich niet bij voorbaat 
willen inperken in haar mogelijkheden. Ondanks zeer logische pogingen tot onderbouwing 
van het niet-concurrerende karakter van luchthaven Budel (bijlage 15, dee/ D), is het politieke 
concurrentievraagstuk tot op heden niet opgelost. 
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Concurrentievraagstuk in het licht van de Europese wetgeving 

In het licht van de Europese wetgeving is bovengenoemd concurrentievraagstuk niet eens aan 
de orde! Concurrentie moet volgens de EG-richtlijnen (Meij, 1987; Hoofdstuk 1, Regels 
betreffende de mededinging). Uit het voorgaande is gebleken, dat de politiek luchthaven 
Budel probeert te beperken in haar mogelijkheden (die door het Rijk middels de aanwijzing 
warden toegestaan!) ten gunste van Eindhoven Airport. De politiek mag echter niet 
concurrentievervalsend werken. Concurrentievervalsing is in strijd met de wetgeving. 

In het licht van de Europese wetgeving is slechts een vraag aan de orde: Kan luchthaven 
Bude! op het gebied van de kleine luchtvaart concurreren met Eindhoven Airport? Het 
antwoord hierop is bevestigend; ook al in de huidige situatie, maar zeker wanneer de 
optimalisering van de baan- en landingsfaciliteiten een feit zijn. Eindhoven Airport Ievert 
geen betere diensten of heeft geen betere piloten. De langere landingsbaan van Eindhoven 
Airport (3000 m) is irrelevant voor de kleine luchtvaart; er kunnen geen betere kleine vlieg
tuigen starten/landen, dan op luchthaven Bude!. Wanneer luchthaven Bude! de baanverlich
ting geplaatst heeft, is ook het verschil in openstellingstijden nagenoeg verdwenen. Slechts 
onder enkele extreme weersomstandigheden kan Eindhoven Airport ( door de aanwezigheid 
van luchtverkeersleiding) vliegtuigen nog wel afhandelen, terwijl luchthaven Budel dat niet 
kan. Daarentegen beschikt Eindhoven Airport ook over nadelen. Eindhoven Airport is 
gesloten voor burgerdoeleinden tijdens militaire activiteiten en is beperkt geopend in het 
weekend en op feestdagen (vier aaneengesloten uren). Luchthaven Bude! is het gehele jaar 
geopend. Eindhoven Airport ligt in tegenstelling tot luchthaven Bude! in een luchtverkeers
gebied, waardoor de afhandeling van vluchten op luchthaven Budel sneller/flexibeler 
verloopt. Luchthaven Budel lijkt een kwalitatief beter aanbod te bieden voor de kleine 
luchtvaart en dat tegen lagere kosten en zonder subsidie. 

Ook indien aangenomen wordt dat de kwaliteit van de beide luchthavens gelijkwaardig is ( de 
output van de luchthavens), bestaat er echter nog een wezenlijk verschil in kosten (de input 
van de luchthavens). De kosten van Eindhoven Airport zijn vele malen hoger dan die van 
luchthaven Bude!. De kosten van Eindhoven Airport rechtvaardigen in feite slechts een 
benutting van de faciliteiten door de grote luchtvaart. Zander de subsidies zou Eindhoven 
Airport niet eens kunnen bestaan; de kosten zijn veel te hoog om zich te richten op de kleine 
luchtvaart! 

Eindhoven Airport verkrijgt echter wel subsidies, die in principe op twee manieren benut 
kunnen warden. Wanneer de subsidies dienen om Eindhoven Airport een kans te geven de 
grote luchtvaart te ontwikkelen, lijkt dit te rechtvaardigen. Wanneer de subsidies echter mede 
gebruikt warden om nadrukkelijk in concurrentie te treden met luchthaven Budel op het 
gebied van de kleine luchtvaart, is dit in strijd met het EG-recht. Subsidies mogen volgens de 
Europese wetgeving niet concurrentievervalsend werken. Eindhoven Airport kiest in feite zelf 
voor de eerste mogelijkheid; ze zegt beleid te voeren op de grote luchtvaart. Het is daarom 
volstrekt onrechtmatig dat de politiek luchthaven Bude! op het gebied van de kleine lucht
vaart wil beperken, ten gunste van Eindhoven Airport. Daamaast geldt bovendien nog dat 
vliegbewegingen in Budel minder overlast geven dan in Eindhoven, waar de bebouwings
dichtheid veel grater is dan in Bude!. 
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3.8 - Conclusies 

De zakenluchthaven Budel, zoals die tussen nu en twee jaar gereed moet komen, lijkt uitste
kend overeen te komen met de wensen van de huidige gebruikers van de kleine zakelijke 
luchtvaart. De luchthaven is zeer goed bereikbaar en biedt goede baan- en landingsfacili
teiten. Daamaast biedt de luchthaven een compleet pakket van diensten aan, zoals voldoende 
stallingsruimte, onderhoudsmogelijkheden, piloten, vliegschoolfaciliteiten en nog een 
veelheid van overige diensten en voorzieningen. Ook in de huidige situatie komt de 
luchthaven al goed tegemoet aan de wensen van de huidige gebruikers. Aan de zekerheid (zie 
paragraaf 3.5) die klanten verlangen, kan echter in mindere mate voldaan worden. De 
verbeteringen in baan- en landingsfaciliteiten, en de verruiming in openstellingstijden naar 
7.00 - 23.00, zullen een belangrijke stap in de goede richting zijn. Hiermee kan luchthaven 
Bude! haar concurrentiepositie in de kleine zakelijke luchtvaartmarkt verbeteren. 

De macro-omgeving-analyse geeft diverse kansen voor de kleine zakelijke luchtvaart weer. 
Ook al omdat er in de huidige situatie (blijkens statistische gegevens) sprake is van groei en 
omdat er nog een marktpotentieel braak lijkt te liggen, mag een verdere groei van de kleine 
zakelijke luchtvaart verwacht worden. De aarzelende conjunctuur kan deze groei we! 
vertragen. De kleine zakelijke luchtvaart lijkt goede toekomstperspectieven te hebben, maar 
het betreft echter wel duidelijk ontwikkelingen op de lange termijn. De kleine zakelijke 
luchtvaart staat pas aan het begin van haar levenscyclus als intra-Europese vervoers
rnogelijkheid in het zakelijke personenvervoer. 

In het algemeen bieden de grote luchthavens de kleine zakelijke luchtvaart meer zekerheid, 
rnaar we! tegen een hogere prijs (zonder subsidie). De kleine luchthavens bieden echter een 
kortere, directere en flexibelere afhandeling van vluchten. Beiden lijken te kunnen profiteren 
van een groei van de kleine zakelijke luchtvaart. Over wie de beste kaarten in handen heeft, 
kan geen concrete uitspraak gedaan worden. Daarvoor zijn de concurrerende luchthavens 
onvoldoende onderzocht. Gezien het feit dat de zakenvluchten op de grote luchthavens 
afnemen (blijkens statistische gegevens), ten opzichte van een toename bij de kleine lucht
havens, mag wellicht verondersteld worden, dat deze hierin in ieder geval een belangrijke rol 
kunnen gaan vervullen. 

Ook luchthaven Bude! zal profiteren van groei in de kleine zakelijke luchtvaart. De lucht
haven is nu al marktleider in zakenvluchten van de kleine luchthavens en de concurrentie
positie ten opzichte van o.a. de grote luchthavens zal middels de geplande investeringen 
verbeteren. Bij een gelijke behandeling van ~ luchthavens met betrekking tot politieke en 
financiele steun, zijn geen bedreigingen voor de luchthaven geconstateerd, die een ontwikke
ling tot zakenluchthaven in de weg zullen staan. V anuit marktverwachtingen mag gesteld 
worden, dat luchthaven Budel goede toekomstperspectieven heeft. Het produkt is/wordt in 
belangrijke mate afgestemd op de wensen van de klanten. Het betreft wederom ontwikke
lingen op de lange termijn! 
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Hoofdstuk 4 Lokatietheorie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het lokatiegedrag van bedrijven en de lokatiefactoren die 
een bedrijf beschouwt bij de keuze van een lokatie. Het betreft hier veelal het handelen en 
denken van de bedrijven in het algemeen en waar mogelijk specifiek. 

4.1 - Algemeen 

De lokatiekeuze van bedrijven heeft van oudsher grote belangstelling genoten. Een veelheid 
van literatuur is over dit onderwerp verschenen, waarbij een duidelijke trend waar te nemen 
is. Begon het allemaal met de diverse rekenkundige klassieke theorieen ( o.a. Weber, 1928), in 
de loop van de tijd bleek het noodzakelijk de psychologische en sociale aspecten van het 
lokatiekeuzegedrag erbij te betrekken. De laatste decennia heeft het onderzoek zich toege
spitst op het bepalen van de belangrijkheid van de zogenaarnde "lokatiefactoren". 

Bij lokatiefactoren kan ruwweg een onderscheid gemaakt worden tussen twee uitersten: 
"objectieve" en "subjectieve" lokatiefactoren. Een volledig objectieve factor laat zich 
rationeel, kwantitatief in harde en eenduidige cijfers, beoordelen. Een volledig subjectieve 
factor is kwalitatief. De beoordeling hiervan is volledig afhankelijk van psychologische en 
sociale invloeden. Een lokatiefactor heeft veelal beide elementen in zich. Zo kan bijvoorbeeld 
de lokatiefactor "beschikbaarheid van arbeid" kwantitatief uitgedrukt worden, maar de 
kwaliteit van de arbeid en met name de arbeidsmentaliteit zijn de kwalitatieve elementen. 

In de meeste theorieen wordt er vanuit gegaan, dat een bedrijf bij een beoordeling van de 
lokatie(factoren), een minimum aan kosten en een maximum aan opbrengsten probeert te 
verkrijgen. Hierbij hangen de kosten samen met de verkrijgbaarheid en prijsstelling van 
arbeid, grondstoffen, halffabrikaten, diensten en de benodigde bedrijfsruimte. De opbrengsten 
zijn gerelateerd aan de nabijheid en beschikbaarheid van afnemers (Van der Veen & Voogd, 
1987). Hoewel een rationele beoordeling belangrijk is in het keuzeproces van een bedrijf, 
heeft onderzoek aangetoond, dat de vestigingsplaatskeuze in belangrijke mate gestuurd wordt 
door psychologische en sociale mechanismen (bijvoorbeeld de empirische studies van 
Greenhut, 1956). 

4.2 - Lokatiefactoren 

De lokatiefactoren die een bedrijf beschouwt, en de rangschikk.ing naar belangrijkheid hierin, 
hangen af van vele variabelen: de soort activiteit (kantoor, produktie, etc.), de grootte van het 
bedrijf, de marktorientatie, de afstand van de verplaatsing, etc., en tot slot de - rnisschien nog 
wel belangrijker dan de rationele - psychologische en sociale invloeden. Het blijkt hierdoor 
onmogelijk een algemene lokatietheorie op te stellen, die geldt voor de gehele bedrijvigheid 
(Van der Veen & Voogd, 1987). Maar ook binnen relatief homogene onderzoekspopulaties, 
zoals bijvoorbeeld kantoren, valt er nog een grote variatie in genoemde lokatiefactoren en het 
belang ervan waar nemen, wederom be'invloed door bovengenoemde variabelen. De diverse 
onderzoeken geven dan ook de grootste gemene delers weer van de onderzoekspopulatie 
(NEI, 1993). 
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In zijn algemeenheid lijken de volgende lokatiefactoren een rol te spelen: 

Afzetmarkt van het bedrijf, zoals de beschikbaarheid, nabijheid en Jigging ten opzichte 
van klanten. 
Zakelijke markt, zoals de beschikbaarheid, nabijheid en ligging ten opzichte van 
zakelijke relaties, andere bedrijven, dienstverleners en leveranciers van materialen en 
componenten. 
Arbeidsmarkt, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit ( opleiding, training, vaardigheden), 
produktiviteit, mentaliteit en kosten van werknemers. 
De kwaliteit van transport- en communicatieinfrastructuur in verband met de 
bereikbaarheid van en door bovengenoemde markten. Hieronder vallen de water-, weg-, 
rail-, en luchtinfrastuctuur, alsmede de telecommunicatievoorzieningen. 
De kwaliteit van bet leefmilieu, zoals een mooie woonomgeving en de aanwezigheid en 
nabijheid van diverse voorzieningen (scholingsfaciliteiten, hoogwaardige winkelgebieden, 
gezondheidsfaciliteiten, diverse sociale in- en ontspanningsmogelijkheden). De kwaliteit 
van de bovengenoemde infrastructuur bepaalt mede de kwaliteit van het leefmilieu. 
Culturele affiniteit met het gebied, zoals taal en mentaliteit van de bevolking. 
De eigenschappen van de vestigingsplaats, zoals eigenschappen pand/terrein, aansluiting 
op infrastructuur, grond/huurprijzen, overheidsregelingen, ruimte voor uitbreiding en de 
representativiteit en zichtbaarheid van de lokatie. 
Promotie en houding van de overheid op alle niveaus (Rijk, provincie en gemeente). De 
houdingen van overheden kunnen de doorslag geven wanneer er weinig verschil tussen de 
potentiele lokaties bestaat. Promotie kan er toe bijdragen, <lat de lokatie als potentiele 
kandidaat wordt meegenomen. 
Het is opvallend, <lat bedrijven het overheidsbeleid op alle niveaus als een belangrijke 
lokatiefactor zien (Meester en Pellenbarg, 1986). 

Lokatiefactoren spelen een rol op verschillende ruimtelijke niveaus (bijlage I 6, tabel I). 
Bedrijven beschouwen niet enkel het "enge" produkt bedrijventerrein. Bedrijven beschouwen 
ook een "breed" produkt, <lat mede afhankelijk van de afstand van verplaatsing gedefinieerd 
wordt. Het "brede" produkt omvat in ieder geval de gemeente (Keune, 1987), maar vaak ook 
de regio en zelfs de provincie of het land. Daamaast kan het belang van Iokatiefactoren, door 
veranderingen en trends in de omgeving, in de tijd verschuiven (bijlage I 6, tabel 2). 

Trends (NEI, 1993) 

De afzetmarkt van een bedrijf speelt van oudsher een belangrijke rol in de Iokatiekeuze en zal 
deze rol blijven vervullen. De marktorientatie van een bedrijf bepaalt in belangrijke mate de 
afstand waarover een bedrijf kan verplaatsen. Een bedrijf met een regionale orientatie is ge
bonden aan haar regio. Voor een bedrijf met een intemationale orientatie behoort in principe 
oak het verplaatsen over een langere afstand tot de mogelijkheden. 

Door de trend van een toenemend uitbesteden van niet-kemactiviteiten, wordt de nabijheid 
van de zakelijke markt (zoals gespecialiseerde toeleveranciers en dienstverleners) in 
toenemende mate belangrijk. 

De kwaliteit van de transport- en communicatieinfrastructuur is van toenemend belang. Meer 
en meer bedrijven verkopen hun output aan, of kopen hun input in, op intemationale markten. 
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De toenemende internationalisering van de bedrijven, het uitbesteden van niet kern-activitei
ten, de toenemende integratie van Europa en het opengaan van het Oostblok maakt een excel
lente transport- en communicatieinfrastructuur bij tijdsgevoelige produkten en contacten on
misbaar. Het transport van goederen en zakelijke passagiers door de lucht neemt snel toe. De 
nabijheid van luchthavens met veel internationale verbindingen wordt hierdoor belangrijker. 

Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van geschoold personeel. De beschikbaarheid 
en kwaliteit hiervan, wordt hierdoor in toenemende mate belangrijk. Gezien het feit dat 
geschoold personeel vooral wil leven en werken in een aantrekkelijke omgeving, neemt de 
kwaliteit van het leefmilieu in belangrijkheid toe. Het vormt een conditie voor het aantrekken 
en het behouden van personeel. 

Modem management lijkt zelfs nog hogere eisen aan de kwaliteit van de omgeving en aan de 
accommodatie van het bedrijf te stellen. Steeds meer bedrijven onderkennen, dat het gebouw 
en haar omgeving een soort visite-kaartje vormen voor (potentiele) klanten. Dat is waarom in 
toenemende mate aandacht gegeven wordt aan de lokatie (representativiteit, zichtbaarheid, 
bereikbaarheid), layout (parkachtige omgeving, open ruimten, gemakkelijk herkenbare indivi
duele gebouwen, segmentatie naar type activiteiten, algemene diensten zeals banken, hotels 
en catering faciliteiten, benzinestations), ontwerp (architectuur), en gebouw (veiligheid, ruim
ten vrij van stof en trillingen, telecommunicatie faciliteiten). De lokatieeisen van kantooracti
viteiten en hoogwaardige produktie (ook wel aangeduid met de term "High-Tech", dan wel 
"modeme industrie") voeren hierin de boventoon. De laagwaardige produktiebedrijven, dan 
wel de traditionele industrie, hecht echter (nog) nauwelijks/geen belang aan bovengenoemde 
e1sen. 

4.3 - Lokatiekeuzegedrag 

Uit de literatuur blijkt dat een bedrijf slechts dan een verplaatsing overweegt, indien er sprake 
is van een of meerdere "push-factoren" (zie o.a. Klaassen en Molle, 1983; Hessels, 1992). 
Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat een bedrijf zich verplaatst. Push-factoren ontstaan 
door veranderingen in de externe omgeving. Verplaatsen is echter niet de enige mogelijkheid 
om te reageren op deze push-factoren. Uitbreiding, uitbesteding of inkrimping bijvoorbeeld, 
kunnen een verplaatsing overbodig maken. Deze zijn te typeren als aanpassingen. Verplaats
ing weegt zeer zwaar door in de kosten en risico van het bedrijf, terwijl aanpassingen margi
nale beslissingen betreffen, waarbij veel minder risico gelopen wordt. Daarom prefereren 
bedrijven aanpassingsstrategieen. De beslissing tot verplaatsing wordt alleen gemaakt als de 
nood hoog is en aanpassing niet haalbaar meer blijkt. Door het steeds weer uitstellen van een 
verplaatsingsbeslissing, geschiedt een uiteindelijke lokatiekeuze meestal in een stress-situatie; 
men wil betrekkelijk snel een nieuwe lokatie vinden. De meest genoemde push-factoren zijn 
ruirntegebrek en slechte bereikbaarheid. Bedrijven waarbij ruimtegebrek en een slechte 
bereikbaarheid de redenen van verplaatsing vormen, zijn geneigd zich over korte afstanden te 
verplaatsen. Hierbij wordt voornamelijk het gehele bedrijf verplaatst naar een lokatie die 
voldoet aari de nieuwe functioneringscondities, maar bij voorkeur dicht bij de oude vesti
gingsplaats, om de bestaande banden met de staf, zakelijke relaties en klanten zo weinig 
mogelijk te verstoren. Een risico-mijdend gedrag, dat verweven zit in het lokatiegedrag, ligt 
hieraan ten grondslag. Bij verplaatsingen over lange afstand spelen ook de concurrentiepositie 
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van het bedrijf en de (her)-orientatie in de markt een rol. Deze factoren worden beinvloed 
door intemationalisatie en schaalvoordelen (Kemper & Pellenbarg, 1992). 

Een belangrijk aspect in het lokatiekeuzegedrag van bedrijven is, dater slechts met een beper
kte rationaliteit gehandeld wordt (Pred, 1967). Een bedrijf is vaak niet in staat alle relevante 
informatie te vergaren, noch deze te verwerken in de beslissing. Op basis van ervaringen met 
en cijfers over de lokatiefactoren, vormt een bedrijf zich een beeld over een bepaald gebied 
(bijvoorbeeld land, regio of gemeente). Dit beeld wordt in de literatuur aangeduid met de 
term "perceptie" (Meester & Pellenbarg, 1986). Door de inperfecte informatie hoeven deze 
percepties niet noodzakelijke wijze overeen te komen met de werkelijkheid. Een gebied dat 
een negatief beeld oproept, wordt bij voorbaat uitgesloten als lokatiealtematief. 

Er zijn voldoende aanwijzingen om te veronderstellen, dat bedrijven te werk gaan volgens 
een zogenaamde "lexicografische methode" (zie bijvoorbeeld Voogd, 1977). Deze -· in het 
gewone dagelijkse leven ook veelvuldig gebruikte aanpak - komt er op neer dat een beslissing 
stapsgewijs genomen wordt, waarbij per stap slechts een beperkt aantal criteria ( of slechts een 
criterium) in de beschouwing wordt betrokken, te beginnen met de belangrijkste criteria, 
daama de minder belangrijke, etcetera. Zo zullen in de eerste orienterende fase van het bedrijf 
andere lokatiefactoren een rol spelen, dan in de fase waarbij het bedrijf de keuze ingeperkt 
heeft tot bijvoorbeeld een drietal gemeenten. Het inperken van keuzemogelijkheden wordt in 
belangrijke mate gestuurd door percepties. Hierbij laten bedrijven zich bijvoorbeeld bein
vloeden door het imago van een regio, de reputatie van een gemeente en haar "bedrijfsvrien
delijkheid". De fase van het inperken van mogelijkheden is te typeren als irrationeel. Na een 
eerste selectie van potentiele gegadigden komt de fase, dat de gemeenten gevraagd wordt om 
feitelijke informatie; deze fase is te typeren als rationeel. Zo rationeel mogelijk worden de 
altematieven beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. Indien er tenminste een naar tevreden
heid is, is de lokatiekeuze een feit. De altematieven die het bedrijf beschouwt, worden ook 
wel aangeduid met de "keuzeset" van het bedrijf. 

Bedrijven verkrijgen hun subjectieve en objectieve informatie globaal uit de volgende 
kanalen (Van der Veen & Voogd, 1987): 

Lokaal bedrijfsleven: De bedrijven die al binnen een gemeente gevestigd zijn, worden 
waarschijnlijk als meest betrouwbare bron gekarakteriseerd. Deze zijn als geen ander in 
staat, informatie te verschaffen over het "vestigingsklimaat" van een gemeente. 
Informele contacten: Familie, kennissen, relaties, etc., zijn veelvuldig gebruikte bronnen 
van een bedrijf, om op potentiele gemeenten c.q. lokaties geattendeerd te worden. 
Belangenorganisaties: Hieronder vallen een Kamer van Koophandel, ontwikkelings
maatschappijen (zie bijlage 17), economische zaken van een provincie en makelaars. Dit 
kanaal kan een rol spelen in de gerichte informatiewerving, maar speelt met name een rol 
bij de beeldvorming van een gemeente. 
Media: Kranten, weekbladen, e.d., bepalen mede het beeld van een gemeente. 
Gemeente: Tot slot is ook de gemeente een bron van informatie. Voor de beeldvorming 
speelt veelal algemene informatie middels o.a. brochures en gemeentelijke activiteiten een 
rol. Gedetailleerde informatie wordt veelal pas opgevraagd, indien een gemeente als 
potentiele kandidaat geselecteerd is. Veel bedrijven blijken overigens maar weinig 
altematieve lokaties te overwegen; meestal maar twee of drie. 
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Een groot deel van de bedrijven worden in hun lokatiebeslissing beinvloed door de wens 
dicht bij gelijksoortige bedrijven te zitten (NEI, 1993). Deze invloed overheerst bij 
produktiebedrijven, omdat deze bedrijven zich realiseren dat in een gebied met gelijksoortige 
activiteiten de keus in het aanbod van componenten leveranciers en gespecialiseerde 
dienstverleners groter zal zijn dan in een ander gebied. Componentenleveranciers prefereren 
ook een lokatiekeuze in de nabijheid van gelijksoortige activiteiten, zowel voor de aanvoer 
van halffabrikaten als om de nabijheid van belangrijke afnemers. Wat algemener voelen 
bedrijven zich aangetrokken tot concentraties van bedrijven, die met name in en rond de 
grootstedelijke milieus te vinden zijn. Dit is de reden waarom kerngebieden groeien. Door 
een sterk toenemende groei en de daaruit resulterende congestie en ruimtegebrek, kunnen 
spreidingseffecten op treden naar gebieden rondom de grenzen (Klaassen & Molle, 1983). 
Dit proces is bijvoorbeeld waar te nemen in de randstad. 

4.4 - Migratie van bedrijven 

De condities waaronder bedrijven functioneren zijn aan verandering onderhevig. In veel 
sectoren is de internationale concurrentie sterk toegenomen. De agressieve marktbenadering 
van Japan en de Europese eenwording spelen daarbij een belangrijke rol. Er zijn sterke 
tendensen tot schaalvergroting, fusie en concentratie, internationalisering, afstoten van 
niet-kernactiviteiten en uitbreiding van toeleveren en uitbesteden. Al deze processen leiden 
tot een sterke dynamiek in het bedrijfsleven. Deze dynamiek vertaalt zich in verplaatsingen, 
oprichting en opheffing van bedrijven. 

Mi2ratie in Nederland (Kemper & Pellenbarg, 1992) 

De verplaatsingsdynamiek van bedrijven neemt nog altijd toe, maar in mindere mate dan in 
voorgaande jaren ( bijlage 18, biz 2). De minder sterke verplaatsingsneiging kan worden 
toegeschreven aan de aarzelende conjunctuur. 

De migrerende bedrijven verplaatsen zich voor het grootste gedeelte ( circa drie-kwart) binnen 
de eigen regio (bijlage 18, biz 2). Dit zijn verplaatsingen over een werkelijke korte afstand. 
Voor de overige verplaatsingen tussen de regio's geldt, dat een ( onbekend) deel ook 
verplaatsingen kunnen zijn over een korte werkelijke afstand. Slechts een klein gedeelte van 
de bedrijven verplaatst zich over een lange werkelijke afstand (voor Nederlandse begrippen). 
De industrie, zakelijke diensten en de groothandel vertonen de meeste neiging zich naar 
buiten de eigen regio te verplaatsen. Dit zijn ook de sectoren, die zich relatief gezien het 
meest verplaatsen, metals koploper de zakelijke diensten (bijlage 18, biz 3). Deze sectoren 
worden ook wel de "stuwende sectoren" genoemd. 

Lande!ijk mi~ratie stromen (Kemper & Pellenbarg, 1992) 

Voor het provinciale beeld van de verplaatsingen is de analyse gericht op de verplaatsing van 
de "stuwende" sectoren (industrie, groothandel en zakelijke diensten) tussen provincies. 

Pagina 27 



Hoofdstuk 4 

Het interprovinciale migratiepatroon blijkt tamelijk stabiel. Er is een grote belangstelling 
voor centraal-Nederland, als resultante van een (zuid-)oostelijke gerichte uitstroom van de 
Randstad. Noord- en Zuid-Holland vertonen een chronisch vertrekoverschot, dat de laatste 
jaren nog toeneemt. De belangrijkste migratiestromen spelen zich af in West-Nederland 
(bijlage 18, kaart 1). Binnen zowel de noordelijke als zuidelijke vleugel van de Randstad is er 
een duidelijke (zuid-)oostwaartse beweging. Noord-Holland verliest vooral bedrijven aan 
Flevoland, Utrecht en Gelderland. Zuid-Holland ziet bedrijven vertrekken naar Utrecht, 
Noord-Brabant en Gelderland, maar ook naar Noord-Holland. Vanuit Utrecht trekken de 
bedrijven verder naar Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant. Utrecht is derhalve te 
karakteriseren als een doorgangsprovincie. Noord-Brabant is daarentegen een echte 
ontvangstprovincie. 

De bedrijven trekken in het algemeen vooral naar Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht en 
Gelderland. Het is opvallend, dat de industrie grote belangstelling heeft voor Noord-Brabant, 
Gelderland en Flevoland, maar nauwelijks voor Utrecht. De groothandel is op elk van deze 
vier provincies gericht, maar in mindere mate op Noord-Brabant. De zakelijke diensten tonen 
grote belangstelling voor Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht. 

Economische dynamiek regio Zuid-Oost-Brabant (Mutatiebalansen, 1990-1992) 

De dynamiek in de regio wordt voor het grootste gedeelte bepaald door oprichtingen en 
opheffingen van bedrijven. Daamaast speelt de immigratie en emigratie van bedrijven 
(verplaatsingen) een rol. Voor de regio (bijlage 18, biz 9) geldt dat 93 % van de bedrijven die 
er in de regio bijkomen, ontstaan door oprichting. Voor bedrijven die weggaan uit de regio 
geldt, dat 87% door opheffing verdwijnt. Slechts een klein gedeelte betreft de migratie van 
bedrijven. Het totaal resultaat van oprichting/opheffing en migratie resulteert in een gemid
deld groeisaldo van 1867 bedrijven over de jaren 1990-1992 ( alle sectoren). 

Wanneer het groeisaldo per gemeente gerelateerd wordt aan het aantal vestigingen in die 
gemeente, wordt het groeicijfer verkregen (bijlage 18, biz 10). Het regiogemiddelde van alle 
gemeenten lag in 1991 op 6,2%; in 1992 bedroeg dit 5,9%. In 1991 heeft Budel een iets meer 
dan gemiddelde groei van 6,4%, in 1992 ligt de groei beduidend lager met 3,4%. 

Migratie in regio Zuid-Oost-Brabant (Mutatiebalansen, 1990-1992) 

De migratie in de regio wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de stuwende sectoren. 
De migratie (gemiddelde 1990-1992) resulteert in een positief migratiesaldo voor de industrie 
(5) en de zakelijke diensten (22). De groothandel heeft een negatief migratiesaldo van 2 
bedrijven. Het migratiesaldo bedraagt hiermee 25 bedrijven. De migratiegegevens van/naar 
en binnen de regio zijn niet bekend; ze kunnen slechts geschat worden (bijlage 18, biz 13). 
Het migratiesaldo is in de jaren 1990 en 1991 positief. In 1992 treedt een negatief 
migratiesaldo op. Dit wordt met name veroorzaakt door de zakelijke diensten. 
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4.5 - De aantrekkelijkheid van een landelijke gemeente 

De lokatietheorie is nu niet bepaald toegeschreven op de aantrekkelijkheid van de landelijke 
gemeenten. Het zijn veelal juist de grote steden c.q. de stedelijke agglomeraties, die een grote 
aantrekkingskracht uitoefen op verplaatsende bedrijven. Landelijke gemeenten kunnen echter 
wel profiteren van de aantrekkingskracht van de stedelijke agglomeraties. Voorwaarde hiertoe 
is een relatieve nabijheid van stedelijke agglomeraties. Het schaarser, duurder en onbereik
baarder worden van lokaties in de stedelijke agglomeraties, zijn belangrijke factoren die 
bedrijven doen besluiten, te kiezen voor lokaties in omliggende landelijke gemeenten, met 
een relatieve nabijheid van de stedelijke agglomeratie, die bovendien een aantrekkelijk woon
milieu bieden. De 2rootste 2roep van deze verplaatsin2en heeft de vonn van "urban over
~: de suburbanisatie van de nabijgelegen stad c.q. stedelijke agglomeratie (Kemper & 
Pellenbarg, 1992). 

Natuurlijk zijn er in de landelijke gemeenten ook een veelheid van ambachtelijke, kleine en 
middelgrote bedrijven gevestigd. Deze zijn echter niet zelden in de landelijke gemeente 
opgericht en doorgegroeid. Delage grondprijs is een belangrijke reden om bij oprichting te 
kiezen voor een landelijke gemeente. Ook bij verplaatsing kan de grondprijs een belangrijke 
rol spelen om te verplaatsen binnen de landelijke gemeente, dan wel in een nabijgelegen 
gemeente met lage grondprijzen. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat de aantrekkelijke kanten van een landelijke gemeen
te zijn: de congestievrije bereikbaarheid, een mooie woonomgeving en de lage grondprijzen. 

Lage grondprijzen spelen overigens niet voor alle verplaatsende bedrijven een rol. Bedrijven 
die hun bedrijf uitoefen in kantoren c.q. kantoorachtige gebouwen (zoals hoofdkantoren, 
zakelijke diensten en hoogwaardige produktie ), kiezen veelal juist voor de dure lokaties, met 
het oog op de uitstraling en in verband daarmee de beleggingswaarde van het bedrijfspand. 
Bedrijven die hun bedrijf uitoefen in bedrijfshallen (zoals produktie en groothandel), kiezen 
veelal voor de goedkope lokaties, in een poging de kosten te minimaliseren. Voor bedrijfshal
len zoeken ondememers vaak zelfstandig een plek, waar ze niet zelden ook zelfstandig nieuw 
gaan bouwen, terwijl bij kantoren het veelal de projectontwikkelaars zijn die het aanbod 
verzorgen en makelaars een grote rol spelen bij het kiezen uit dit aanbod. In feite gaat het om 
twee totaal verschillende strategieen met betrekking tot bedrijfshuisvesting (Kemper & 
Pellenbarg, 1992). 

Recent werd door Hessels een gedetailleerde studie gewijd aan de verplaatsingen van de 
zakelijke diensten in het Randstadgebied (Hessels, 1992). Hieruit bleek, dat hier de stadsge
westen ( die bestaan uit een centrale stad en omliggende suburbane gemeenten) als het ware 
binnenstebuiten worden gekeerd. Steeds meer bedrijven uit de zakelijke dienstensector ( de 
snelst groeiende sector van onze economie, die domineert in de mobiliteit van bedrijven) 
worden niet meer in de steden zelf aangetroffen, maar in de verstedelijkte regio daarornheen. 
Vooral de computerservice en de accountancy zijn echte suburbane activiteiten geworden; de 
juridische diensten, economische adviesbureaus, reclame- en uitzendbureaus blijven zich 
meer in de steden zelf concentreren. De lokaal opererende diensten blijven dus in de steden 
zelf zitten. De zakelijke diensten die op een regionale, nationale of zelf intemationale markt 
opereren gaan naar de "suburbs". De onderliggende drijfveer is, dat de grote steden niet 
congestievrij te bereiken zijn en dater nauwelijks parkeerfaciliteiten zijn. De voomaamste 
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lokatiefactor voor de verplaatsende zakelijke diensten is en blijft volgens Hessels' onderzoek 
de bereikbaarheid per auto: zowel de bereikbaarheid van de vestiging voor klanten als de 
bereikbaarheid van klanten vanuit de vestiging, de bereikbaarheid van de vestiging voor het 
personeel en de aanwezigheid van parkeerfaciliteiten. 
Het onderzoek geeft tevens aan dat een grote groep (bijna 30%) van de geenqueteerde 
zakelijke diensten in de nabije toekomst een verplaatsing overweegt. Slechts een klein deel 
van de bedrijven neemt zich voor om te verhuizen naar lokaties buiten het eigen stadsgewest, 
maar ook hier zijn de afstanden niet groot en met name beperkt tot de Randstad. Van veel 
nationaal en intemationaal gerichte zakelijke diensten kan worden verwacht dat zij een 
suburbane lokatie zullen opzoeken (Hessels, 1990). Ook uit deze studie blijkt weer (zie 
paragraaf 4. 4) het beperkte verplaatsingsgedrag over lange afstand. 

4.6 - Waardestijging 

In de vorige paragraaf is al aan de orde gekomen, dat niet elk bedrijf de voorkeur geeft aan 
een lage grondprijs. Er zijn ook bedrijven die bewust kiezen voor een lokatie met een hoge 
grondprijs, met het oog op de beleggingswaarde. Dit is als volgt te verklaren. Grond is een 
kapitaalgoed, waarvoor geldt dat de koopprijs (uitgifteprijs) een investering is. Daar grond 
schaars is, neemt de waarde van <lit kapitaalgoed in de loop van de tijd toe. Door deze 
toekomstige meerwaarde heeft de investering ook een beleggingswaarde. Zolang de waarde 
meer stijgt dan het renteverlies op de initiele investering (koopprijs) in het bedrijventerrein, is 
de investering (hoe hoog dan ook) renderend en levert <lit het bedrijf verrnogenswinst. 

Voor bedrijven die een groot belang hechten aan de beleggingswaarde (verrnogenswinst) van 
een bedrijventerrein is dus de toekomstige jaarlijkse ontwikkeling van de waarde bepalend en 
niet de koopprijs. De koopprijs bepaald natuurlijk wel de jaarlijkse rentelasten, die het bedrijf 
moet kunnen/willen opbrengen. De "out of pocket expenses" die een bedrijf kan/wil opbren
gen voor de grond, bepalen welke koopprijs (grondprijs) het bedrijf zich kan/wil veroorloven. 
Bedrijven die deze "out of pocket expenses" willen beperken zullen de voorkeur geven aan 
een lage grondprijs. Hiervoor kunnen twee redenen gegeven worden. Enerzijds is het 
mogelijk dat het bedrijf niet meer kan opbrengen. Anderzijds is het mogelijk dat het bedrijf 
niet meer wil opbrengen, dit omdat geld een schaars middel is voor een bedrijf, dat wellicht 
op andere wijze meer renderend ingezet kan worden. 

In het navolgende model wordt de waardestijging van grond met de daaruit volgende 
vermogenswinst geYllustreerd. 

Model waardestij ging 

Investering 11 stijgt een fractie a per jaar 
Investering 12 stijgt een fractie b per jaar 
11 en 12 zijn negatieve cash flows op tijdstip t = 0 
Het renteverlies is een fractie r per jaar 
Verder geldt: b >a> r en 12 > 11 

Curve 1: -2.1 1 + 11.exp[(a-r)t] 
Curve 2: -2.12 + 12.exp[(b-r)t] 
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Het model wordt weergegeven injiguur 4, waarvoor geldt: 
a= 0,1 ; b = 0,12; r = 0,05; I,= fl. 60,- per m2 

; 12 =fl. 80,- per m2 

Model Waardestijging 
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Figuur 4 
Tijdsvariabele t 

Door de waardestijging van de grond is de vermogenswinst voor een bedrijf op tijdstip t = t1 

gelijk aan de initiele investering I,. Zo ook op tijdstip t = t2 voor de initiele investering 12• 

Voor t = t1 geldt: 

-2.11 + I1.exp((a-r).t1] = 0 waaruit volgt dat: 

11 { exp[(a-r).t1] - 2} = 0 daar I 1 > 0 volgt dat: 

exp((a-r).t1] = 2 na ornzetting in de e-log-vorm volgt: 

t1 = ln(2) / (a-r) 

Zo ook voor t = t2 waarvoor geldt dat: 

t2 = ln(2) / (b-r) 

Bij a= 0, 1 b = 0, 12 en r = 0,05 geldt ongeveer dat: 

t1 = ln(2) / (0, 12 - 0,05) = 14 jaar 
t2 = ln(2) / (0, 10 - 0,05) = 10 jaar 
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Infiguur 4 zijn beide investeringen renderend. In beide gevallen geldt dat de waarde meer 
stijgt dan het renteverlies op de initiele investering. Curve 2 stijgt echter sneller dan curve 1 
en daarmee is investering 12, ondanks de hogere grondprijs, een betere belegging. 

Voor Airpark kan de bovengenoemde waardestijging een belangrijke rol vervullen. Bedrij
venterreinen grenzend aan luchthavens, ondergaan vermoedelijk een grotere waardestijging 
dan "doorsnee" bedrijventerreinen. De kans op een waardestijging van Airpark is relatief 
groot (meer dan waardevast). Indien een bedrijf verwacht dat Airpark een grotere waarde
stijging zal ondergaan, kan dit een belangrijke reden zijn om voor deze lokatie te kiezen. 

De waardestijging is ook relevant voor de uitgifteprijs van Airpark. De uitgifteprijs zou 
beoordeeld moeten worden in het licht van de waardestijging in de toekomst. Hiertoe moet de 
uitgifteprijs van het terrein toenemen met het renteverlies en de inflatie. 

~ De reele rentevoet (zonder inflatie) is een fractie r per jaar. 
De investering injaar t=0 (door gemeente Bude!) is I0• 

De inflatie is een fractie c per jaar. 

Dan wordt de uitgifteprijs in hetjaar t voor t > to: 

1 - Zonder inflatiecorrectie 

It= 10 • exp[r.t] I In guldens van jaar 0, dus ~ inflatie. 

2 - Gecorrigeerd voor inflatie, dus in guldens van jaar t 

It= 10 • exp[(r+c)t] I In guldens van jaar t, dus ~ inflatie. 

Voorbeeld: 

Stel 10 = fl. 50,- perm\ r = 0,05 enc = 0,03 in de periode (t - to). Stel verder dat 
(t - to) = 5 jaar, dan is: 

I1 = 50 . exp[0,05 . 5] = f I. 64,50 per m1 in guldens van jaar 0 
I1 = 50 . exp[(0,05+0,03)5] = f I. 74,59 per m1 in guldens van jaar 5 

Figuur 5 geeft, van het bovenstaande voorbeeld, het verloop van de uitgifteprijs gecorrigeerd 
voor inflatie weer. 

Conclusie: De prijs per m2 is een investering, waarvan de waarde in de tijd verandert, 
veelal reeel stijgt. 
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Uitgifteprijs gecorigeerd voor inflatie in guldens van jaar t 
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Figuur 5 

4. 7 - De lokatiefactor "Iuchthaven" 

De lokatiefactor "luchthaven" is een van de factoren, die een rol kan spelen in een lokatie
keuze. De factor "nabijheid van een luchthaven", zoals die in onderzoeken naar voren komt, 
geldt voor bedrijven die gebruik willen maken c.q. overwegen te maken van een luchthaven 
voor het transport van goederen en/of personen. Voor een kleine luchthaven betreft dat het 
transport van personen. 

De factor "nabijheid van een luchthaven" speelt een rol op de hogere schaalniveaus. Een 
luchthaven als Schiphol zal op het internationale, nationale en eventueel regionale niveau een 
rol spelen. Een kleine luchthaven kan een rol op het nationale en regionale niveau spelen (met 
"regio" wordt hier een gebied bedoeld, dat niet noodzakelijkerwijs samenvalt met een Kamer
district). Het belang van nabijheid is athankelijk van de frequentie van gebruik en de bereik
baarheid van de luchthaven. 

Het feit dat een luchthaven een rol speelt op de hogere schaalniveaus, betekent dat slechts op 
die niveaus de luchthaven, tezamen met de overig van belang geachte lokatiefactoren, meege
wogen wordt. Op de lagere schaalniveaus vervult een luchthaven veelal de rol als "bonus". 
Hiermee wordt bedoeld, dat bij gelijke waardering van gebieden op basis van alle overige 
lokatiefactoren, de luchthaven de doorslag geeft voor de keuze voor het gebied, dat het 
gunstigst gelegen is ten opzichte van de luchthaven. In het algemeen geldt, dat hoe meer 
belang er gehecht wordt aan de nabijheid van een luchthaven, hoe kleiner het gebied gedefi
nieerd wordt, waarbinnen de rol van bonus in werking treedt. Wanneer bijvoorbeeld een 
bedrijf een nabijheid van een luchthaven binnen 1 uur vereist, zal het gebied waarbinnen de 
lokatiealternatieven opgesteld kunnen worden (waarbinnen de luchthaven de rol als "bonus" 
vervult) groter zijn, dan wanneer een bedrijf een nabijheid binnen een kwartier vereist. 
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Een kleine luchthaven zal de rol van bonus veelal vervullen bij de keuze tussen gemeenten 
c.q. lokaties binnen een regio. De aanwezigheid van een kleine luchthaven binnen een regio, 
is veelal een voldoende voorwaarde. Bij gelijke waardering van lokaties, op basis van de 
overige lokatiefactoren, zal gekozen worden voor die gemeente c.q. lokatie, die het gunstigst 
gelegen is ten opzichte van de luchthaven. Daar het personenvervoer betreft, waarbij een gro
tere nabijheid zich "slechts" uit in een reistijdbesparing met de auto, zal er veelal sprake zijn 
van een relatief grote regio. In geval van luchthaven Budel is er sprake van een goede tot uit
stekende bereikbaarheid, waarbij bijvoorbeeld Eindhoven op 20 minuten afstand gelegen is. 

In de huidige situatie, maar naar alle waarschijnlijkheid ook in de nabije toekomst, is de 
"uitstraling" van luchthaven Budel als beperkt in te schatten (bijlage 19). De "uitstraling" is 
de aantrekkingsk.racht die een luchthaven op bedrijven uitoefent. De uitstraling van lucht
haven Budel zou een indicatie kunnen zijn, dat bij een lokatiekeuze een nog beperkt aantal 
bedrijven belang hecht aan de nabijheid van die luchthaven. Bij lokatiebeslissingen speelt 
echter een complicerende factor een rol : lokatiekeuzes worden gemaakt met het oog op de 
lange termijn en het zijn bij uitstek strategische beslissingen. Het is hierdoor niet ondenkbaar, 
dat een bedrijf belang kan hechten aan de nabijheid van luchthaven Budel, zonder dater op 
korte termijn daadwerkelijk gebruik voorzien wordt. Hierdoor zegt de beperkte uitstraling van 
een kleine luchthaven wel iets, maar niet alles. De lange termijn overwegingen, die ten 
grondslag liggen aan de lokatiekeuze van een bedrijf, maken het daadwerkelijke belang dat 
bedrijven bij een lokatiekeuze aan de nabijheid van een kleine luchthaven kunnen hechten 
diffuus. Het lijkt echter reeel te veronderstellen, dat in de huidige situatie bepaalde bedrijven 
belang zullen hechten aan de nabijheid van luchthaven Budel. 

Bedrijven die niet overwegen gebruik te maken van de luchthaven, kunnen echter ook kiezen 
voor een lokatie aan de luchthaven. Oak voor deze bedrijven geldt, dat de luchthaven een 
bonusfunctie kan vervullen. Een eerste verschil met bovengenoemde bedrijven is echter, dat 
de luchthaven geen rol zal spelen bij het vaststellen van het gebied waarbinnen de lokatie
altematieven gezocht zullen worden. Een tweede verschil is, dat de bonusfunctie van de 
luchthaven niet voor elk bedrijf zal opgaan. De luchthaven kan voor deze bedrijven in 
principe op twee manieren een bonusfunctie vervullen. Enerzijds is de kans op een waarde
stijging van het terrein relatief groat (meer dan waarde vast), anderzijds kan de Jigging aan de 
luchthaven bijdragen aan de representativiteit van de lokatie. De toekomstige waardestijging 
en representativiteit spelen natuurlijk oak een rol in de beoordeling van altematieve lokaties 
door een bedrijf, die we! gebruik wil maken van de luchthaven. 

Tot slot zijn er de bedrijven, die voor hun opereren een luchthaven in de directe omgeving 
nodig hebben. Daar deze bedrijven hun kem-activiteit aan de luchtvaart ontlenen, geldt de 
directe nabijheid van een luchthaven als pure noodzaak. 
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Hoofdstuk 5 Nadere analyse van het "produkt" 

Het produkt dat gemeente Budel de bedrijven aanbiedt, is in essentie een kavel op het 
bedrijventerrein Airpark Brabant. Uit de lokatietheorie blijkt echter dat bedrijven niet enkel 
het "enge" produkt bedrijventerrein beschouwen. Bedrijven beschouwen ook een "breed" 
produkt, dat mede afhankelijk van de afstand van verplaatsing gedefinieerd wordt. Het 
"brede" produkt omvat in ieder geval de gemeente, maar vaak ook de regio en zelfs de 
provincie of het land. In <lit hoofdstuk worden die zaken, die, onder andere, het "brede" 
begrip "produkt" vormen, beschreven, met uitzondering van het onderdeel "land". Natuurlijk 
neemt een bedrijf slechts het produkt bedrijventerrein af (bijvoorbeeld door het te kopen). Het 
"brede" produkt bepaalt echter wel in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van het 
bedrijventerrein. Het hoofdstuk wordt besloten met een poging de lokatiefactoren (genoemd 
op biz 24) te concretiseren voor een vestiging op Airpark Brabant. 

5.1 - Provincie Noord-Brabant 

Ingeklemd tussen de mainports Schiphol, Rotterdam en Antwerpen enerzijds en het Europese 
achterland anderzijds en omringd door grote bevolkingsconcentraties in de Randstad, de 
Belgische stedenband en het Ruhrgebied, bevindt Noord-Brabant zich in een kansrijke posi
tie. De vijf grote Brabantse steden, Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven/Helmond maken 
deel uit van het economische kemgebied van Nederland. Breda, Tilburg en Eindhoven/Hel
mond hebben de status van stedelijk knooppunt. Hierbij heeft Eindhoven zelfs de status van 
intemationaal stedelijk knooppunt; als enige stad buiten de randstad. Eindhoven is overigens 
de vijfde stad van Nederland. Een van de belangrijkste vestigingsplaatsvoordelen van Noord
Brabant is de goede bereikbaarheid. De provincie beschikt over een goede infrastructuur en 
kent nog nauwelijks congestie, die met name in de Randstad dagelijks voorkomt. 

Het aanwijzen van maar liefst drie knooppunten in de provincie, zegt wel iets over de 
economische kracht van deze provincie en over de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Deze 
kracht wordt onderstreept door het feit, dat het zuiden en de provincie Noord-Brabant in het 
bijzonder, een bovengemiddelde groei vertoont. Deze groei komt zowel in bevolkingsgroei 
als in werkgelegenheidsgroei tot uitdrukking, die boven het landelijke gemiddelde liggen. De 
potentie van de steden komt tot uitdrukking in een snel groeiende werkgelegenheid in 
hoogwaardige industrie en dienstverlening. 

In Noord-Brabant wonen zo'n 2.250.000 personen; de werkgelegenheid omvat 880.000 
banen, verdeeld over bijna 96.000 vestigingen. De werkgelegenheid in Noord-Brabant is 
tamelijk evenwichtig gespreid over de vier regio's: West (25%), Midden (20%), Noord-Oost 
(25%) en Zuid-Oost (30%). Binnen Noord-Brabant zijn globale verschillen te onderkennen in 
het karakter van de bedrijvigheid. Gaande van west naar oost, kunnen binnen de provincie 
heel globaal drie zones van economische bedrijvigheid worden onderscheiden. In het westen 
van Noord-Brabant ligt het accent relatief meer op grootschalige bedrijvigheid, die zich richt 
op de intemationale zeehavens van Rotterdam en Antwerpen (o.a. Moerdijk). Breda mani
festeert zich als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor kantoorvestigingen. Ten oosten van 
de snelweg van Gorinchem naar Breda (A27) begint midden-Brabant. Daar ligt de nadruk van 
de industriele bedrijvigheid meer op assemblage en toelevering aan andere bedrijven. Tilburg 
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heeft een centrale ligging in dit gebied en vervult een belangrijke functie als transportstad. 
Het oosten van Noord-Brabant richt zich op de industriele eindproduktie en in toenemende 
mate op de zakelijke dienstverlening. Noord-Oost-Brabant kent daamaast ook agrarische 
veredeling, relatief veel groothandel en transport en een ontwikkelde dienstensector. Den 
Bosch blijkt in toenemende mate in trek bij kantorenbedrijvigheid. 

Noord-Brabant is van oudsher een echte industrieprovincie. Ook nu nog neemt de sector 
industrie ongeveer 23% (circa 200.000 banen) van de Brabantse werkgelegenheid voor haar 
rekening. De nadruk ligt op voedings- en genotmiddelenindustrie met ruim 31.000 arbeids
plaatsen, de chemische industrie (ruim 21.000) en niet te vergeten de verschillende typen 
metaalindustrie, waarin bijna 100.000 mensen emplooi vinden. Voor Nederland ligt het 
aandeel in de industriele werkgelegenheid beduidend lager, namelijk zo'n 19%. 

De dienstensector is de afgelopenjaren snel gegroeid in Noord-Brabant. Deels is dit auto
nome groei, deels is de expansie te verklaren uit het afstoten van activiteiten door andere 
bedrijven, die zich nog uitsluitend richten op hun kem-activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn 
transport, automatisering, communicatie, maar ook facilitaire diensten zoals schoonmaak, 
catering en bewaking. 

Noord-Brabant kent een hoog aandeel exporterende bedrijven. Het aandeel bedraagt 30% en 
ligt ruimschoots hoger dan het landsgemiddelde van 24%. Dit is met name te danken aan de 
grote hoeveelheid industrie. De industrie neemt het leeuwedeel van de Nederlandse export 
voor haar rekening. Circa tweederde van de uitvoer bestaat uit industriele produkten. De 
dienstensector is meer op de binnenlandse markt gericht, hoewel de intemationalisering ook 
hier steeds belangrijker wordt. 

Noord-Brabant heeft een gunstig imago met betrekking tot de kwaliteit en loyaliteit van de 
beroepsbevolking. Daarin is Brabant overigens niet uniek, ook voor het noorden van het land 
en Limburg is dit kenmerkend. Ten opzicht van Nederland zijn de lager- en middelbaar 
geschoolde werknemers enigszins oververtegenwoordigd, terwijl de hoger- en universitair 
geschoolden enigszins ondervertegenwoordigd zijn. 

N aast de steden, die een ruimschoots aanbod aan voorzieningen bieden, is er sprake van een 
bijzondere eigen kracht van Noord-Brabant. De Brabantse steden en dorpen liggen in een 
fraaie groene omgeving, die garant staat voor een hoog woongenot en diverse toeristische en 
recreatieve ontspanningsmogelijkheden. 

5.2 - Regio Zuid-Oost-Brabant 

De regio Zuid-Oost-Brabant telt 32 gemeente, met in het totaal ongeveer 660.000 inwoners. 
Er zijn in de regio ruim 29.000 bedrijven gevestigd. Deze bedrijven bieden werk aan bijna 
270.000 mensen. Het centrum van de regio wordt gevormd door de stadsregio Eindhoven/ 
Helmond, met Eindhoven als spil van het economisch functioneren. Rond Helmond en 
Eindhoven ligt een ring van relatief grote dorpen, waaronder Veldhoven en Valkenswaard. 
Daarbuiten is sprake van een lage bebouwingsdichtheid. 
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Gemeente Eindhoven neemt, zoals verwacht mocht worden, een dominante positie in op de 
arbeidsmarkt van Zuid-Oost-Brabant. Het aandeel van Eindhoven in de werkgelegenheid is 
ongeveer 45%. Dit geldt nog sterker wanneer naar sectoren wordt gekeken: 51 % van de 
industriele werkgelegenheid en 47% van de werkgelegenheid in de dienstensector is gecon
centreerd in Eindhoven. Aangezien het Eindhovense aandeel in de bevolking van de regio 
belangrijk lager ligt dan 45%, namelijk zo'n 30 %, is het niet verwonderlijk dat Eindhoven 
een hoge inkomende pendel kent. Meer dan de helft van de in Eindhoven werkzame personen 
komt van buiten de stad. Ook Helmond kent een inkomende pendel van 45%. 

De bedrijvigheid in Zuid-Oost-Brabant heeft een sterke internationale orientatie. In de regio 
exporteren meer bedrijven dan gemiddeld in Nederland. Het percentage exporterende bedrij
ven in Zuid-Oost-Brabant bedroeg in 1992 zo'n 31 %, tegen bijna 24% voor geheel Nederland. 

Zuid-Oost-Brabant is bij uitstek een industriele regio. Ongeveer 33% van de werkgelegenheid 
in de regio komt voor rekening van de industrie; een nog steeds, en zeker voor Nederlandse 
begrippen, zeer hoog aandeel, ondanks de onmiskenbare opkomst van de dienstverlening. 
Met name de micro-elektronica, de elektronische industrie en de automobielindustrie zijn 
sterk vertegenwoordigd, niet in het minst vanwege de aanwezigheid van grote multinationals 
als Philips, DAF en NedCar. In de afgelopenjaren hebben deze bedrijven zich meer en meer 
op hun kerntaken gericht, waardoor de werkgelegenheid sterk onder druk kwam te staan. Het 
verlies aan arbeidsplaatsen bij met name Philips, is echter grotendeels opgevangen door het 
ontstaan van tal van nieuwe ondernemingen. Daardoor is het verlies van traditionele industrie 
goedgemaakt door nieuwe werkgelegenheid in andere sectoren. Tot de groeiers behoren de 
transportmiddelenindustrie en de kleinschalige toeleveranciers. Ook de zakelijke dienstver
lening is duidelijk in opkomst. Niet vreemd natuurlijk in het licht van de concentratie op 
kerntaken bij de multinationals. 

Het belang van Philips blijft, ondanks de afname in werkgelegenheid, voor de regio aanzien
lijk. In Eindhoven bevindt zich de hoofdvestiging met hoogwaardige staffuncties. Produktie 
komt er relatief weinig voor, wel veel R&D en proeffabricage. Maar niet alleen Philips houdt 
zich bezig met R&D. Eindhoven is een van de belangrijkste technologiecentra in Europa en 
beschikt daartoe over vooraanstaande kennisinstituten. Gemeten naar het aandeel R&D
werkgelegenheid in de totale werkgelegenheid schaart de regio zich onder de Europese top. 
Veertig procent van de ruim vijfmiljard gulden, die Nederlandjaarlijks besteedt aan onder
zoek en ontwikkeling, wordt uitgegeven in Zuid-Oost-Brabant. 

Eindhoven heeft een regionale en in enkele gevallen zelfs een bovenregionale functie op het 
gebied van voorzieningen. Niet alleen moet dan worden gedacht aan sport en recreatie, 
cultuur, gezondheidszorg en onderwijs (TUE, Hogeschool en internationale scholen), ook het 
winkelapparaat van de Eindhovense binnenstad heeft een ruime verzorgingsfunctie. 

Regio Zuid-Oost-Brabant beschikt over een goede infrastructuur (bij/age 20). Niet voor niets 
is Eindhoven aangewezen als internationaal stedelijk knooppunt. Daarbij hebben natuurlijk 
ook de telecommunicatie infrastructuur en de aanwezigheid van een veelheid van voorzie
ningen en kenniscentra een belangrijke rol gespeeld. In het kader van het knooppuntenbeleid 
heeft Eindhoven gekozen voor een hoofdaccent op "moderne industrie", met daarmee samen
hangende transport- en distributie-activiteiten en hoogwaardige (zakelijke) dienstverlening. 
Helmond vervult met name een taak in de opvang van grootschalige en traditionele industrie. 
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Regio Zuid-Oost-Brabant beschikt over een beroepsbevolking met een hoog opleidings
niveau. Het relatieve aandeel van personen met een HBO- of universitaire opleiding ligt met 
13% twee procentpunten boven het landelijke percentage. 

De regio is ook bijzonder aantrekkelijk gebleken als vestigingsplaats voor binnenlandse en 
buitenlandse bedrijven. Zuid-Oost-Brabant huisvest een belangrijk gedeelte (ongeveer de 
helft) van alle buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant. In het totaal gaat het om meer dan 
250 bedrijven, waaronder vele Amerikaanse, Britse en Duitse bedrijven. Maar ook enkele 
bedrijven uit Japan en het zich snel ontwikkelende Zuidoost-Azie hebben zich in de regio 
gevestigd. Meer dan de helft van de buitenlandse bedrijven in de regio richt zich op de 
distributie en verkoop. Tussen 1988 en 1992 vestigden 230 bedrijven van buiten de regio zich 
in Zuid-Oost-Brabant, waarvan 93 uit het buitenland. 

Tenslotte beschikt de regio over een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving, die met 
name in het landelijke gebied tot uitdrukking komt. De landelijke gemeenten vervullen 
overigens niet alleen deze functie; in met name de industrie vervullen deze gemeenten een 
belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Aandelen van boven de 40% in de werkgelegenheids
opbouw van deze gemeenten zijn niet ongebruikelijk. 

5.3 - Gemeente Budel 

Gemeente Bude! bestaat uit drie kemen. De hoofdkem Budel met 8.360 inwoners en de 
nevenkemen Budel-Schoot met 2.224 inwoners en Budel-Dorplein met 1.775 inwoners; 
tezamen goed voor 12.379 inwoners. De kem Dorplein is nauw verbonden met de geschie
denis van de zinkindustrie (het huidige Budelco). Dorplein is ontstaan als industriedorp. De 
kem Schoot is in hoofdzaak agrarisch. Daamaast is er wat lichte textielindustrie en kleine 
ambachtelijke nijverheid. Budel zelf was tot de jaren '60 eveneens agrarisch. Er ontwikkelden 
zich echter geleidelijk aan nevenactiviteiten. In de huidige situatie zijn die met Iiame te vin
den in de ambachtelijke nijverheid, de textiel, het vervoer, de autotechniek en de aannemerij. 
Bovendien hebben de horeca en middenstand sterke ontwikkelingen doorgemaakt. Dit had 
alles te maken met Budels positie als Navo-legerplaats, sinds de jaren '60. De legerplaats is 
een opleidingscentrum voor Duitse luchtmacht-grondtroepen. De gezinnen van de vaste staf 
wonen in Budel en zijn goed voor ruim 700 inwoners bovenop het reeds genoemde aantal. 
Ook zitten er permanent zo'n 2.000 Duitse dienstplichtigen in de kazeme. Middels de 
legerplaats geniet gemeente Bude! enige naambekendheid in Duitsland. Daamaast geniet de 
gemeente ook middels de luchthaven een zekere naambekendheid. 

Budel heeft zo'n 3500 eigen arbeidsplaatsen. Budelco en de kazeme hebben hierin een 
aandeel van zo'n 1300 arbeidsplaatsen. Meer dan 600 inwoners van gemeente Budel werken 
bij deze twee grootste lokale werkgevers: de zinkfabriek Budelco (300) en de legerplaats 
(300). De werkgelegenheidsstructuur is hierdoor kwetsbaar te noemen. 

In de gemeente bevinden zich twee bedrijventerreinen: "Airpark" en "Meemortel". Daamaast 
zijn nog een aantal industrieterreinen aanwezig, waarvan het industrieterrein van de zink
fabriek ruimschoots het grootst is. De werkgelegenheid in Bude! is voor 42% te vinden in de 
industrie. Op het bedrijventerrein de Meemortel zijn 52 bedrijven gevestigd. Deze bedrijven 
bieden werkgelegenheid aan ongeveer 680 personen. Op <lit moment is het terrein volledig 
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uitgegeven. Met name ten behoeve van de kleinere ambachtelijke Budelse bedrijven, wordt 
bedrijventerrein Meemortel met 2 ha uitgebreid. Hiermee wordt de kleine Budelse bedrijven, 
o.a met het oog op de grondprijs, een altematief geboden ten opzichte van Airpark. 

De gemeente heeft scholen voor het basisonderwijs en heeft een school voor voortgezet 
onderwijs, bestaande uit de volgende afdelingen: Mavo en VBO (LHNO en LTO). Deze 
school heeft ook een verzorgingsfunctie voor gemeente Maarheeze. Voor het volgen van 
overig voortgezet onderwijs (gymnasium, VWO en Havo) is Budel aangewezen op facili
teiten buiten Budel. Bijna 64% van de Budelse middelbareschool leerlingen volgt hierin 
onderwijs buiten Budel, waarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van de scholen in 
Weert. Voor het volgen van middelbaar- en hoger beroepsonderwijs is Budel aangewezen op 
Eindhoven en Weert. 

Budel heeft met betrekking tot de detailhandel een duidelijke verzorgingsfunctie voor de 
gemeente Maarheeze. De detailhandel is hierdoor in gemeente Budel oververtegenwoordigd, 
terwijl gemeente Maarheeze een ondervertegenwoordiging kent. In de nabije toekomst staat 
overigens een gemeentelijke herindeling op het programrna; hierbij worden de gemeente 
Budel en Maarheeze samengevoegd. 

In de gemeente is nog slechts een zeer beperkte capaciteit aan bouwkavels in Schoot-west. De 
rest van de gemeente is volledig uitverkocht. Er worden echter nieuwe stappen gezet in de 
richting van de ontwikkeling van woningbouw. 

De belangrijkste ontsluitingsweg voor gemeente Budel is de A2. Voorts stellen een aantal 
secundaire wegen Bude! in verbinding met de nabijgelegen gemeenten Maarheeze en Weert, 
en met Belgie. Ook een busdienst stelt de gemeente in verbinding met Weert en Eindhoven. 
Ten zuiden van Budel loopt een spoorlijn die uitsluitend gebruikt wordt ten behoeve van het 
goederenvervoer (Hasselt-Budel-Weert). De bewuste spoorlijn, bekend als de "IJzeren Rijn" 
loopt langs Schoot, langs Budelco en ligt nabij Airpark Brabant. Het ziet er niet naar uit, dat 
de spoorlijn ten behoeve van het personenvervoer gebruikt gaat worden. Budelco beschikt 
overigens wel over een faciliteit voor het gebruik van deze spoorlijn. 

5.4 - Airpark Brabant 

De netto oppervlakte van het bedrijventerrein aan de luchthaven is zo'n 18 hectare. Op <lit 
moment is er nog ruim 11 ha bedrijventerrein beschikbaar. V anaf 1994 wordt uitgegaan van 
een uitgiftetermijn van 8 jaren, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse gronduitgifte van 1,5 ha. 
Het reeds geYnvesteerde vermogen bedraagt bijna 4 miljoen gulden, waarmee het bouwterrein 
voor een groot deel bouwrijp gemaakt is. 

Het bebouwingspercentage van de kavels is in principe gesteld op 50% en op enkele kavels is 
een bedrijfswoning toegestaan. De kavels worden verkocht, waarbij er een mogelijkheid voor 
opties geboden wordt. 

Zeals al eerder vermeld, is er een functionele relatie gelegd tussen het bedrijventerrein en de 
luchthaven. Naast deze functionele relatie bestaat er ook nog een financiele relatie. Middels 
een opslag op de kostprijs van het bedrijventerrein, wordt ruim 2 miljoen gulden naar de 
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luchthaven doorgesluisd, ten behoeve van de investeringen die de luchthaven gepleegd heeft 
c.q. nog moet plegen. Dit heeft een gemiddelde opslag van zo'n 18 gulden per m2 tot gevolg. 

Airpark Brabant is op vijf kilometer afstand, middels de "Randweg-oost", goed tot uitstekend 
bereikbaar vanaf de A2. De weg de "Meemortel" stelt het bedrijventerrein enerzijds in 
verbinding met het centrum van Budel en anderzijds met gemeente Weert. De beoogde 
directe verbinding vanaf het bedrijventterrein richting Belgie (de "Randweg-zuid") gaat 
waarschijnlijk niet door, omdat de provincie geen gelden en toesternming verleent. De 
spoorlijn loopt circa 2 km ten zuiden van het terrein. 

Prijs: De huidige prijsstelling (herziene kostprijsberekening) van de kavels is, afhankelijk 
van de ligging in het terrein, fl. 65,- (2,5 ha), fl. 75- (1,7 ha) en fl 85,- (7,2 ha) per m2

• De 
duurste kavels grenzen direct aan de weginfrastructuur van het terrein. 

Promotie: Wellicht het sterkste promotiemiddel op dit moment is het bord, dat zichtbaar 
is vanaf de A2, met de tekst: 11 Airpark Brabant gemeente Budel 11

• Daarnaast beschikt de 
gemeente over een folder, die ook middels de luchthaven zoveel mogelijk verspreid wordt. 
Voorts heeft de gemeente geprobeerd bekendheid aan Airpark Brabant te geven, middels 
advertenties en een tweetal beursbezoeken. De promotie is tot op heden met name toege
spitst op de eigen regio. Voor toekomstige promotie-, advies- en onderzoekskosten is een 
budget gereserveerd van fl 100.000. 

Huidige vestigingen: Er zijn 5 bedrijven op het terrein gevestigd, die werk bieden aan 
zo'n 120 personen. De huidige vestigingen (bijlage 21) bieden weinig aanknopingspunten 
met de markt. Ze wijzen echter wel op het ervaringsgegeven (bron: CBIN), dat veel 
bedrijven zich laten beinvloeden in hun lokatiekeuze door een bepaalde relatie met een 
gebied. Dit kan vele relaties betreffen, zoals belangrijke klanten, leveranciers en woon
plaats. In geval van de huidige bedrijven is dat in vier gevallen de woonplaats van de 
ondememer en in een geval een relatie met de luchthaven. Voor MCM en BTU heeft de 
luchthaven in ieder geval wel een rol gespeeld (zie bijlage 21). 

Organisatorisch: Voor het te woord staan van bedrijven die interesse tonen in Airpark 
Brabant, is er binnen gemeente Budel een contactpersoon aanwezig: dhr. Gijezen. Er is 
echter niemand binnen de organisatie functioneel belast (in uren per week) met de 
promotie en acquisitie van Airpark Brabant. Deze activiteiten hebben een ad-hoc karakter, 
waarvoor tijd gecreeerd moet worden bovenop de eigen werkzaamheden. De heer Gijezen 
is ook aangewezen als projectleider, maar hieraan is (nog) geen functionele inhoud, of 
toewijzing van uren gekoppeld. 
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5.5 - Concretisering lokatiefactoren 

In deze paragraaf wordt een paging gedaan de lokatiefactoren (zie biz 24) te concretiseren 
voor een vestiging op Airpark. 

Afzetmarkt: In het bedrijfsleven is een onrniskenbare tendens waar te nemen naar vergroting 
van marktgebieden, samenwerking van bedrijven op nationale en intemationale schaal en 
intemationalisering van de bedrijfsvoering. De afzetmarkt van bedrijven zal zich hierdoor o.a. 
in toenemende mate richten op Europa. In toenemende mate worden lokatiekeuzen gemaakt 
in het licht van de gemeenschappelijke Europese markt. Wanneer een bedrijf met een inter
nationale marktorientatie een vestiging in Nederland overweegt, is de ligging van regio 
Zuid-Oost-Brabant gunstig te noemen. Aile lokaties in de regio (en dus oak Airpark) zijn 
vanuit dit marktperspectief gunstig. De zuid-oostwaartse uitstroom van de Randstad is deels 
te verklaren door de toenemende lokatiedruk, maar deels oak vanuit een toegenomen appre
ciatie van de in de buurt van de zuid- en oostgrens gelegen gebieden, die immers centraler 
liggen in het "Europa zonder grenzen". Op een wat lager niveau is de ligging ten opzichte van 
Duitsland oak niet ongunstig. De afzetmarkt van de Nederlandse bedrijven is voor een 
belangrijk dee! gericht op Duitsland. Voor bedrijven met een nationale marktorientatie is de 
lokatie relatief ongunstig te noemen. Een lokatie in centraal Nederland ligt dan meer voor de 
hand. Ook voor bedrijven met een regionale marktorientatie is de lokatie relatief ongunstig 
gelegen. Lettend op deze ene lokatiefactor, lijkt een lokatie in de agglomeratie Eindhoven/ 
Helmond meer voor de hand te liggen. 

Zakelijke markt: De aanwezigheid van bedrijven, dienstverleners en leveranciers van 
material en en componenten, is in gemeente Bude! zelf mager te noemen. Hiervoor is gemeen
te Bude! met name aangewezen op Eindhoven, maar bijvoorbeeld oak op Weert en Helmond. 
Airpark Brabant heeft een gunstige ligging ten opzichte van Weert, maar is enigszins decen
traal gelegen ten opzichte van het economische kerngebied van de regio: de agglomeratie 
Eindhoven/Helmond. Echter ook de zakelijke markt wordt in toenemende mate op interna
tionale schaal bezien. De nagenoeg centrale ligging ten opzichte van de economische 
kerngebieden in de Randstad, het Ruhrgebied en Belgie (zie jiguur 1, bijlage 2), die de 
lokaties in de regio hebben, is vanuit dit perspectief gunstig te noemen. 

Arbeidsmarkt: Gemeente Bude! beschikt over een beperkt arbeidspotentieel. Voor de 
beschikbaarheid van arbeid, kunnen de bedrijven die zich op Airpark vestigen rekenen met de 
regio, die beschikt over een ruim arbeidspotentieel. Regio Zuid-Oost-Brabant beschikt over 
een beroepsbevolking met een hoog opleidingsniveau. Dit is een gunstig te noemen, daar 
bedrijven in toenemende mate gebruik maken van hoog opgeleid personeel. Noord-Brabant 
heeft een gunstig imago met betrekking tot de kwaliteit en loyaliteit van de beroepsbevolking. 
Er is geen reden om te veronderstellen, dat dit niet geldt voor de regio of gemeente Bude!. 
Over de kosten en produktiviteit van de werknemers in de regio ten opzichte van bijvoorbeeld 
de rest van Nederland zijn geen gegevens verkregen. 

Kwaliteit van transport- en communicatieinfrastructuur: Vanaf Airpark Brabant kan een 
bedrijf snel op de A2 geraken. Middels de A2 zijn de economische kerngebieden in Neder
land, Belgie en Duitsland snel te bereiken. De kwaliteit van de weginfrastructuur is goed. 
Airpark Brabant biedt echter een mager aanbod voor het openbare vervoer. De dichtstbij
zijnde halteplaats van een bus is op ongeveer l km afstand gelegen. Zodra Airpark daaraan 
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behoefte heeft, is het openbaar vervoer echter eenvoudig te realiseren. De "IJzeren Rijn" 
wordt alleen gebruikt voor goederentransport. Budelco beschikt over een faciliteit ten 
behoeve van het gebruik hiervan. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de bedrijven die 
zich vestigen op Airpark, de mogelijkheid geboden kan worden hiervan gebruik te maken. 
De Zuid-Willemsvaart is een nabijgelegen waterweg voor Airpark Brabant. Het is hoogst 
onwaarschijnlijk dater een laad- en losfaciliteit in gemeente Budel zal komen. Afgezien van 
de hoge investeringskosten die gepaard gaan met de aanleg van een laad-loskade, is de 
afstand tussen Airpark Brabant en de Zuid-Willemsvaart dermate groot (6 km), dat wegver
voer moet worden ingeschakeld. Bedrijven op Airpark kunnen in ieder geval wel gebruik 
maken van de nabijgelegen faciliteit in Weert. Een vestiging op Airpark biedt de mogelijk
heid gebruik te maken van de aangrenzende luchthaven. Hoewel niet uitsluitend, zijn de 
diensten van de luchthaven in belangrijke mate toegespitst op het gebruik van de luchthaven 
middels een eigen zakenvliegtuig. Voor lijndiensten kunnen de bedrijven mogelijkerwijs 
gebruik maken van Eindhoven en Maastricht Airport. Door het beperkte aanbod van deze 
luchthavens, zal echter met name gebruik gemaakt worden van de luchthaven in Brussel en 
Schiphol. 
In hoeverre de telecommunicatievoorzieningen van Airpark anders zijn ten opzichte van 
andere lokaties, is niet onderzocht omdat dit onwaarschijnlijk is. 

Kwaliteit van bet leefmilieu: Airpark is gelegen in een mooie woonomgeving. In de huidige 
situatie is er echter nauwelijks sprake van woningaanbod in gemeente Budel. Dit hoeft 
wellicht geen problemen te geven; in de omgeving van gemeente Budel (waaronder Belgie) is 
dit woningaanbod wel aanwezig. Het is echter te prefereren, dat oak gemeente Budel de 
bedrijven van dienst kan zijn met een voldoende woningaanbod. 
Gemeente Budel biedt een beperkt aanbod van voorzieningen (scholingsfaciliteiten, hoog
waardige winkelgebieden, gezondheidsfaciliteiten, diverse sociale in- en ontspannings
mogelijkheden). Hierin voorziet echter de regio en gemeente Weert in ruime mate. 

Culturele affiniteit: Het "gezellige en gastvrije" Brabant kan wellicht een positieve invloed 
uitoefenen op de bedrijven, om een lokatie op bijvoorbeeld Airpark te kiezen. 

Eigenschappen van de vestigingsplaats: De bereikbaarheid van Airpark Brabant met het 
openbaar vervoer is nag matig. Bedrijven hechten echter een veel groter belang aan de 
bereikbaarheid voor auto's en vrachtverkeer. De bereikbaarheid van Airpark Brabant voor 
auto's en vrachtverkeer middels de A2, is goed tot uitstekend te noemen (congestie-vrij). Op 
lokaal niveau is de infrastructuur nog voor verbetering vatbaar. Waar de Randweg-Zuid zou 
moeten komen, stopt op het bedrijventerrein de infrastructuur. Middels de Randweg-Zuid zou 
het terrein een betere verbinding kunnen verkrijgen met Belgie. Mogelijkerwijs zou dit een 
doorgangsroute kunnen worden tussen Belgie en het zuiden van de regio. Het uitblijven van 
de Randweg-Zuid hoeft de exploitatie van Airpark Brabant niet te belemmeren ( er is immers 
al een goede verbinding richting Weert, Budel en de A2). Wanneer er een doorgangsroute 
gerealiseerd zou kunnen worden, komt dit de zichtbaarheid van de lokatie ten goede. Ten 
opzichte van een lokatie aan een grote verkeersader (snelweglokatie) biedt Airpark Brabant 
een matige zichtbaarheid. Airpark Brabant ligt enigszins "afgelegen". Het zijn met name de 
snelweglokaties (veelal bij de in- en uitvalswegen van steden), die grote populariteit bij de 
bedrijven genieten (Kemper & Pellenbarg, 1992). 
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Gemeente Bude! streeft met Airpark Brabant een representatieve lokatie na. Het Iigt in de 
bedoeling het terrein een "parkachtige" opzet te geven, met veel open ruimten (middels een 
laag bebouwingspercentage van de kavels). Daarnaast worden eisen gesteld aan de architec
tuur van de gebouwen, die ter beoordeling wordt gesteld aan de zogenaarnde "welstands
commissie" . De ligging aan de luchthaven kan voor een bedrijf bijdragen aan de represen
tativiteit van de lokatie. De ligging aan de luchthaven biedt de bedrijven ook een relatief grote 
kans op een toekomstige waardestijging. 
Daar ruimtegebrek vaak een belangrijke reden is voor het verplaatsen van een bedrijf, bestaat 
veelal de behoefte aan ruimte voor uitbreiding op de nieuwe lokatie. Middels een "optie
systeem" biedt gemeente Bude! de gelegenheid ruimte te reserveren voor eventuele 
toekomstige uitbreidingen. 

Overheid: Een actieve houding van gemeente Bude! kan de doorslag geven wanneer er 
weinig verschil tussen potentiele lokaties bestaat. Promotie kan er toe bijdragen, dat Airpark 
Brabant als potentiele kandidaat wordt meegenomen. Van een echt actieve houding van 
gemeente Bude! ten aanzien van Airpark is nog onvoldoende sprake. Het ontbreken van een 
daadwerkelijke personele invulling voor, c.q. uitbesteding van, de promotie en acquisitie 
getuigt daar ondermeer van. Hier liggen wellicht de meeste potenties om de exploitatie van 
Airpark gunstig te bei"nvloeden. Bij een actieve marktbenadering wordt de kans op het treffen 
van kandidaten vergroot, c.q. de markt moet eerst van het bestaan van Airpark afweten, wil 
het als potentiele kandidaat worden meegenomen. Airpark geniet (blijkens de ervaring van 
gemeente Bude! bij de beursbezoeken) zelfs binnen de regio nog onvoldoende bekendheid, 
laat staan daarbuiten. 
Uit hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat met name de provincie, maar ook het Rijk geen 
actieve rol vervullen voor Airpark Brabant. Ook wordt door deze partijen geen promotionele 
of financiele ondersteuning gegeven. Bedrijven blijken niet ongevoelig te zijn voor een 
stimulerend optreden van de hogere overheden (bijvoorbeeld investeringspremies). 

Overheidsbeleid: Het overheidsbeleid ten aanzien van gemeente Bude! en Airpark Brabant is 
niet al te gunstig (hoofdstuk 2). Het beleid van het Rijk en met name van de provincie, zal 
ook doordringen tot het bedrijfsleven. In hoeverre dit nadelig voor Airpark werkt, is moeilijk 
aan te geven. 

De bovengenoemde concretisering van lokatiefactoren brengt een belangrijk gegeven aan het 
licht. De beoordeling van alternatieve lokaties, die een bedrijf binnen een bepaald gebied kan 
beschouwen (bijvoorbeeld de regio ), vertoont een grote mate van overlap. Het "produkt" is 
zogezegd nauwelijks eenduidig gedefinieerd. Dit laat zich als volgt toelichten. Wanneer 
geconstateerd wordt dat bijvoorbeeld het arbeidspotentieel en de voorzieningen beperkt 
aanwezig zijn in gemeente Bude!, hoeft dit geen nadeel te zijn; er kan geprofiteerd worden 
van de nabijgelegen gemeenten. Andersom kunnen echter ook de nabijgelegen gemeenten 
profiteren van luchthaven Bude!. Veel factoren waaraan een bedrijfbelang kan hechten, 
dragen een "nabijheid" in zich. Zo kan het bedrijf o.a. belang hechten aan de nabijheid van de 
afzetmarkt, zakelijke markt, arbeidsmarkt en de infrastructuur zoals een luchthaven. Mede 
afhankelijk van de prioriteiten die een bedrijf aan deze verschillende belangen toekent, komt 
het tot een lokatiekeuze. De totale beoordeling van alternatieve lokaties is echter complex en 
zal in principe voor elk bedrijf anders zijn. 

Pagina 43 



Hoofdstuk 5 

Het feit dat het "produkt" (het bedrijventerrein en haar omgeving) nauwelijks eenduidig 
gedefinieerd is, heeft gevolgen voor de sterkten en zwakten van het bedrijventerrein. Zo is de 
ligging aan de luchthaven een sterkte. Maar ook de omgeving profiteert in meerdere of 
mindere mate van deze sterkte. Zo is bijvoorbeeld de beperkte beschikbaarheid van arbeid, 
voorzieningen en zakelijke markt te typeren als een relatieve zwakte voor het bedrijven
terrein; er kan geprofiteerd worden van nabijgelegen gemeenten. De exclusieve sterkten en 
zwakten van een bedrijventerrein zijn per geval bepalend en bovendien veranderlijk in de tijd. 

Tot slot worden nog twee aspecten van de lokatietheorie voor Airpark geYnterpreteerd: de 
spreidingseffecten en gelijksoortige bedrijven. 

In hoofdstuk 4 is aan de orde gekomen, dat er met name in de Randstad spreidingseffecten 
optreden. Door de oplopende lokatiedruk (schaarser, duurder en onbereikbaarder worden van 
lokaties) profiteren de kleinere gemeenten van de spreidingseffecten van de grotere Rand
steden. Ook in de regio Zuid-Oost-Brabant treden deze spreidingseffecten op. De omliggende 
dorpen van Eindhoven, die de agglomeratie Eindhoven vormen, hebben in belangrijke mate 
kunnen profiteren van de spreidingseffecten van Eindhoven. Gemeente Budel heeft tot op 
heden echter nauwelijks geprofiteerd van de suburbanisatie van Eindhoven. Hiervoor kunnen 
twee verklaringen gegeven worden. Enerzijds heeft gemeente Budel een decentrale ligging 
ten opzichte van Eindhoven (waardoor logischerwijs eerst de omliggende gemeenten 
beschouwd werden) en anderzijds is de lokatiedruk in de agglomeratie wellicht nog onvol
doende opgelopen, zodat enkel de lokatiedruk in de huidige situatie ( en het nabije verleden) 
een onvoldoende motivatie is, om bijvoorbeeld Airpark te beschouwen. Gemeente Budel 
heeft wel een gunstige ligging ten opzichte van Weert. In gemeente Weert is echter nauwe
lijks sprake van een lokatiedruk. Weert beschikt over een voldoende en gunstig geprijsd 
bedrijventerreinenaanbod, en de bereikbaarheid is niet in het gedrang (zie hoofdstuk 6). Voor 
Weertse bedrijven zal de lokatiedruk geen belangrijke factor zijn om voor Airpark te kiezen. 
V anwege de gunstige ligging van Airpark ten opzichte van Weert, kan Airpark wellicht om 
andere redenen (zoals de ligging aan de luchthaven) profiteren. 

De lokatietheorie geeft aan, dat bedrijven zich aangetrokken kunnen voelen tot gelijksoortige 
bedrijven. In hoofdstuk 5 komt naar voren dat Noord-Brabant en in het bijzonder de regio 
sterk geYndustrialiseerd zijn. De industriele bedrijven in de regio richten zich met name op de 
industriele eindproduktie en met name de micro-elektronica, de elektronische industrie en de 
automobielindustrie zijn sterk vertegenwoordigd. De regio zou aantrekkelijk bevonden 
kunnen worden door bovengenoemde industrieen en (gespecialiseerde) toeleveranciers van 
deze industrieen. 
De zeer sterke intemationale orientatie van de bedrijvigheid in de regio, zou wellicht een 
factor van betekenis kunnen zijn voor intemationaal georienteerde bedrijven, om zich ook in 
de regio te vestigen. Weliswaar is dit een enigszins andere interpretatie van de gelijksoortig
heid van bedrijven, maar het zou een belangrijke imagofactor kunnen zijn. Wellicht biedt dit 
een verklaring voor het feit, dat 50% van de buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant in de 
regio Zuid-Oost-Brabant gevestigd zijn. De sterke intemationale orientatie van de bedrijvig
heid komen de ontwikkelingsmogelijkheden van luchthaven Budel en wellicht ook van 
Airpark ten goede. 
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Hoofdstuk 6 Concurrentie-analyse 

6.1 - Afbakening analyse 

De weergave van het aanbod van de concurrentie blijft beperkt tot de bedrijventerreinen in de 
nabijheid van gemeente Budel. Hoewel het niet onvoorstelbaar is, dat er concurrentie 
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ondervonden wordt van 
bestaande gebouwen en 
het kantorenaanbod van 
met name Eindhoven, 
zijn deze echter buiten 
beschouwing gelaten. 
De reden om de analyse 
te beperken tot een 
gebied rondom Budel 
is, dat de ligging in 
Nederland een zeer 
dominante lokatiefactor 
op nationaal niveau is 
(Meester en Pellenbarg, 
1986). Figuur 6 geeft 
dit weer (zie ook tabel 
1, bijlage 16). Bedrij
ven lijken veelal eerst 
het gewenste gebied 
vast te stellen, waar de 

1 o k at i em o gel i j kh eden 
gezocht zullen worden. 

Met het inventariseren van het bedrijventerreinenaanbod in de regio Zuid-Oost-Brabant, is 
binnen een redelijke straal het aanbod in westelijke en noordelijke richting afgedekt. Met het 
weergeven van het aanbod van gemeente Weert, is een groot aandeel van het aanbod in 
oostelijke richting afgedekt. Bijlage 22 geeft het kwantitatieve aanbod van nabijgelegen 
bedrijventerreinen weer. Deze bijlage geeft ook een beschrijving per gemeente en per 
bedrijventerrein. Voor het aanbod in zuidelijke richting moet gekeken worden naar Belgie. 
Daar over Belgie nagenoeg niets bekend is, (en ook niet onderzocht is), zal het blijven bij een 
kwalitatieve beschouwing. 

Het is onmogelijk een gedetailleerde concurrentie-analyse te maken tussen de verschillende 
bedrijventerreinen. Hooguit kunnen in globale termen de concurrentieverhoudingen in~eschat 
worden. De uiteindelijke beoordeling is afhankelijk van het individuele bedrijf. De beoorde
ling van bedrijven die gebruik (willen) maken van luchthaven Budel en de overige bedrijven 
verloopt in principe hetzelfde. Bij bedrijven die gebruik willen maken van de luchthaven gaat 
de bonusfunctie altijd op, terwijl dit voor de overige bedrijven afhankelijk is van het bedrijf. 
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Daamaast zal er in enkele gevallen een onderscheid gemaakt worden tussen "kantoor( achtige) 
vestigingen" (kantoren, (zakelijke) diensten, modeme industrie) en bedrijfshallen (groot
handel en traditionelere industrie). Bij bedrijfshallen lijkt er sprake te zijn van een relatief 
grotere prijsgevoeligheid dan bij kantoor(achtige) vestigingen (zie biz 29). 

De bedrijven die hun kem-activiteiten ontlenen aan de kleine luchtvaart, worden bij de 
concurrentieanalyse buiten de beschouwing gelaten ( door de wijziging in de opdracht heeft 
nader onderzoek hierop niet plaatsgevonden). Er is geen inventarisatie gemaakt van de 
bedrijventerreinen aan luchthavens (met uitzondering van Welschap in Eindhoven). In 
Nederland kan bijvoorbeeld nog het bedrijventerrein aan Maastricht Airport genoemd 
worden, waar 70 hectare in ontwikkeling gebracht wordt; de prijs is nog onbekend (stand van 
zaken per 1-1-1993). 

6.2 - Zuid-Oost-Brabant 

Regio Zuid-Oost-Brabant beschikt over een behoorlijk aanbod aan bedrijventerreinen. Er is 
zo'n 265 ha direct uitgeefbaar terrein en zo'n 250 ha op termijn. Veruit het meeste direct 
uitgeefbare bedrijventerrein is te vinden in de stadsregio Eindhoven/Helmond (234 ha). De 
landelijke gemeenten beschikken over 31 ha. 

Met uitzondering van Helmond hebben nagenoeg alle bedrijventerreinen in de regio Zuid
Oost-Brabant een goede tot uitstekende ontsluiting op het hoofdwegennet. De bedrijven
terreinen in Helmond liggen gemiddeld bezien redelijk tot goed ontsloten. Met de grondprijs 
zit gemeente Budel aan de ondergrens van de regio, terwijl de toekomstige waardestijging 
over het algemeen bezien vermoedelijk groter zal zijn. 

Landelijke gemeenten: Van de landelijke gemeenten (groeiklasse 2 en 3) behoeft gemeente 
Budel in principe geen concurrentie te verwachten. De landelijke gemeenten conformeren 
zich aan het groeiklassebeleid en richten zich hiermee op de lokale bedrijven. Met betrekking 
tot bedrijven uit de regio kan nog concurrentie verwacht worden van gemeente Eersel, die 
volgens het provinciale beleid als opvang~gemeente mag dienen. Gemeente Maarheeze heeft 
een uitzonderingspositie, omdat hier particulier terrein wordt aangeboden door Philips. Ten 
opzichte van Maarheeze biedt gemeente Bude! echter een zeer concurrerend aanbod. Voor 
bedrijven die gebruik willen maken van de luchthaven, zal gemeente Budel geen concurrentie 
ondervinden van de landelijke gemeenten. Voor de overige bedrijven uit de regio, waarbij 
gemeente Eersel de concurrent vormt, maakt gemeente Budel een goede kans door de 
bonusfunctie van de luchthaven waaronder de potentiele waardestijging. 

Stadsregio: Voor de analyse van de concurrentie in de stadsregio is het belangrijk om te 
weten, dat de gemeenten Eindhoven en Helmond zeer nauw samenwerken op het gebied van 
bedrijventerreinen. Hierdoor is er een divers aanbod aan bedrijventerreinen, die toegespitst 
zijn op verschillende soorten bedrijven. Daamaast heeft Eindhoven nog een industrieschap 
met Son en Breugel, dat onder regie van Eindhoven geexploiteerd wordt. Gemeente Budel 
ondervindt hierdoor concurrentie van het gecombineerde aanbod van beide gemeenten. 
Eindhoven richt zich op "modeme industrie" met daarmee samenhangende transport- en 
distributie-activiteiten en hoogwaardige (zakelijke) dienstverlening. Helmond vervult met 
name een taak in de opvang van grootschalige bedrijven en traditionele industrie. 
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Binnen de stadsregio is de agglomeratie Eindhoven te onderscheiden, waartoe o.a. Best, 
Geldrop, Nuenen en Veldhoven gerekend worden. Gemeente Budel kan van de agglomeratie 
Eindhoven grote concurrentie ondervinden. De agglomeratie Eindhoven is op twee na de 
meest populaire vestigingsplaats van Nederland (FEM, 1990). 

Bij kantoor(achtige) vestigingen wordt veelal voor de duurdere lokaties gekozen. Hierbij kan 
gemeente Budel met name grote concurrentie van Eindhoven ondervinden, maar bijvoorbeeld 
ook van Veldhoven. Bij bedrijfshallen wordt meer op de grondprijs gelet. Hierbij kan 
gemeente Budel met name concurrentie ondervinden van de relatief goedkope bedrijventer
reinen in Helmond. Echter ook Eindhoven biedt ruimte aan bedrijfshallen en Helmond weer 
aan kantoor( achtige) vestigingen. 

Tot slot kan specifiek het bedrijventerrein Welschap genoemd worden. Welschap beschikt 
nog over een ruim aanbod aan bedrijventerrein (36 ha direct uitgeefbaar en 100 ha op ter
mijn). In eerste instantie kan Welschap direct concurreren wanneer het gaat om bedrijven, die 
gebruik willen maken van de kleine luchtvaart. Hierbij kan het bedrijf in principe kiezen 
tussen de beide luchthavens. Hoewel het idee bestaat dat het kwalitatieve aanbod van lucht
haven Budel op het gebied van de kleine luchtvaart beter is dan <lat van Eindhoven Airport, 
blijkt toch <lat er (gesubsidieerde) concurrentie ondervonden wordt. Recent heeft een 
computerbedrijf, dat in Budel begeleid is bij de aanschaf van een zakenvliegtuig en de 
vliegopleiding, toch voor Eindhoven Airport gekozen. Het aanbod van (veel) goedkopere 
stallingsruimte gaf de doorslag om te kiezen voor Eindhoven Airport. 
Verder is het mogelijk dat een ondememing kiest voor het bedrijventerrein Welschap 
vanwege de bonusfunctie (met toekomstige waardestijging), maar de vliegdiensten van 
luchthaven Bude! gebruikt. Thans is er bijvoorbeeld een bedrijf op Welschap gevestigd, <lat 
gebruik maakt van luchthaven Budel. 

Het bedrijventerrein kan met name concurreren met betrekking tot de overige bedrijven. 
Gemeente Budel zal, ondanks de bonusfunctie van luchthaven Budel, concurrentie kunnen 
ondervinden van Eindhoven, die een bonusfunctie heeft in Eindhoven Airport. Welschap is 
populair gebleken voor (kantoorachtige) vestigingen, die geen gebruik maken van de 
luchthaven. 

Feit is dat de agglomeratie Eindhoven (en zeker Eindhoven en haar industrieschappen) in 
absolute aantallen ruimschoots de meeste bedrijven trekt. Eindhoven is zogezegd de 
onbetwiste marktleider bij het aantrekken van bedrijven. Maar ook gemeente Helmond trekt 
veel bedrijven aan. Gemeente Helmond heeft ook een aantal buitenlandse bedrijven weten 
aan te trek.ken, niet in de laatste plaats door de IPR-premies van de rijksoverheid. 

Samengevat kan gezegd worden, dat de stadsregio in het algemeen bedrijven aantrekt. Ook 
wanneer het gaat om verplaatsende bedrijven die gebruik willen maken van luchthaven 
Budel. 
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6.3 - Gemeente Weert 

Gemeente Weert is de meest concrete concurrent voor gemeente Bude!. Voor de zwaardere 
bedrijven (categorie 3 t/m 5) kan gemeente Budel, met name bij bedrijfshallen, grote concur
rentie ondervinden van het bedrijventerrein "de Kempen", waar gemeente Weert 15 ha 
aanbiedt voor de prijs van 40 gulden. Daarnaast beschikt gemeente Weert over het nieuwe 
bedrijventerrein "Kampershoek", waar 20 ha direct uitgeefbaar terrein ( 40 ha op termijn) 
wordt aangeboden. Dit terrein is bedoeld voor de lichte tot middelzware bedrijven (categorie 
1 t/m 4) en is zichtbaar vanaf de A2. De prijs van dit terrein varieert van 52 tot 92 gulden 
(zichtlokaties), waarbij luchthaven Budel op circa 4 km afstand goed te bereiken is. 

Gemeente Weert biedt hiermee een beduidend lagere prijs c.q. een vergelijkbare prijs, maar 
beschikt o.a. wel over meer voorzieningen en (dienstverlenende) bedrijven. Weert beschikt 
over een minimaal net zo'n goede bereikbaarheid middels de A2 en biedt ook een mooi 
woonrnilieu. Met de Jigging aan de A2 komt gemeente Weert bovendien tegemoet aan de 
zichtbaarheid, waaraan met name kantoor(achtige) vestigingen belang lijken te hechten. 
Wanneer een bedrijf een afweging maakt tussen beide gemeenten, staat gemeente Bude! niet 
sterk. Dit geldt zowel voor bedrijven die gebruik van de luchthaven overwegen, als voor de 
overige bedrijven. Samengevat kan gezegd warden, dat gemeente Weert sterk zou kunnen 
concurreren. De daadwerkelijke concurrentie is echter mede afhankelijk van de toekomstige 
waardestijging. Indien Airpark bijvoorbeeld een grotere waardestijging biedt, is dit een 
pluspunt ten opzichte van Weert. 

Tot slot is het niet onbelangrijk te vermelden, dat gemeente Weert een stadsregionale functie 
in de provincie Limburg vervult (groeiklasse 5). 

6.4 - Belgie 

Voor Budel is de provincie Belgisch Limburg het belangrijkste aangrenzende gebied in 
Belgie. Belgisch Limburg is, net als regio Zuid-Oost-Brabant, sterk geYndustrialiseerd. De 
mijnbouw, die sterk vertegenwoordigd is in Belgisch Limburg, bepaalt mede dit beeld. Met 
name het noordelijke deel van Belgisch Limburg, is een gebied met een achterstand in 
economische ontwikkeling. Voor Belgie is dit gebied economisch gezien relatief onderont
wikkeld, zoals enkele noordelijke gebieden dat zijn voor Nederland (Boekema, Hendriks & 
Lambooy, 1992). Deze onderontwikkeling komt o.a. tot uitdrukking in de matige infra
structuur en het ontbreken van steden. De eerste redelijk grote steden (Hasselt en Genk) 
liggen zo'n 40 km ten zuiden van Bude!. Het gebied tussen Bude! en deze steden kent een 
matige weg-infrastructuur; hoofdwegen ontbreken. Door de perifere Jigging zijn de grond
prijzen laag. Exacte prijzen zijn niet onderzocht, maar transacties van zeven gulden per 
vierkante meter schijnen voor te komen. Omdat de regio in Belgie anders van karakter is dan 
de regio Zuid-Oost-Brabant, lijken de regio's geen echte concurrenten voor elkaar te zijn (de 
produkten "regio" verschillen met name met betrekking tot de economische ontwikkeling en 
infrastructuur). Dit wordt mede ondersteund door het feit, dat tot op heden de bedrijven in de 
meeste gevallen eerst voor een land kiezen (Meester en Pellenbarg, 1986). De concurrentie 
lijkt zich voor te doen bij bedrijven, die zich met name laten leiden door de grondprijs. 
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Hoofdstuk 7 Beschouwingen en conclusies 

7 .1 - Beschouwing over de mar kt 

Deze markt is naar alle waarschijnlijkheid een van de moeilijkste markten die er te bedenken 
valt. Het markten van een kavel op een bedrijventerrein, respectievelijk het bedrijventerrein, 
is te plaatsen onder de "vastgoedmarketing". Marketing van vastgoed is niet eenvoudig, zo
wel het produkt (in essentie een kavel op Airpark) als de markt hebben complexe kenmerken. 

Kenmerkend voor het produkt vastgoed is natuurlijk de "plaatsvastheid". In samenhang met 
de plaatsvastheid van het vastgoedprodukt, is ook de markt plaatsbepaald te noemen. De 
vastgoedmarkt bestaat niet, er zijn vele vastgoedmarkten en dan vooral vele geografische 
markten. De markt voor kantoren in Zuidoost Friesland is een heel andere dan die in 
Amsterdam. Dit aspect is wellicht het meest kenmerkende van de vastgoedmarkt. Hoewel 
gemeenten, projectontwikkelaars en makelaars verwoede pogingen doen om deze geogra
fische markten te doorbreken - door iedere lokatie een toplokatie te noemen en bijvoorbeeld 
bedrijventerrein in Groningen aan te bieden aan bedrijven uit Rotterdam - blijkt de geogra
fische marktrealiteit desondanks een feit. 

Vastgoed is een samengesteld produkt. Naast een lokatie op het bedrijventerrein maakt ook 
de omgeving deel uit van het produkt, compleet met infrastructuur en imago. Dit geheel 
vormt het protiukt. Vanzelfsprekend maakt dit de marketing van vastgoed niet eenvoudiger. 
Wanneer de (nabije) omgeving van de potentiele lokatiemogelijkheid niet goed bevonden 
wordt, is de kans voor een gemeente bij voorbaat verkeken. Een gemeente is hiermee sterk 
afhankelijk van de omgeving, waarop zij nauwelijks invloed kan uitoefenen. De marketing
mogelijkheden van het produkt, worden sterk bepaald door de marktrealiteit van de lokatie. 

Het feit dat de markt sterk geografisch bepaald is, brengt een moeilijkheid met zich mee. Het 
verplaatsingsgedrag van bedrijven over korte afstand domineert sterk; slechts een beperkt 
aantal bedrijven verplaatst zich over een lange afstand. Hierdoor neemt in principe de kans op 
het treffen van potentiele gegadigden sterk af, naarmate deze op een grotere afstand van de 
lokatie gezocht worden. Dit is met name te wijten aan het feit, dat het aantal bedrijven dat 
benaderd kan worden sterk toeneemt, naarrnate er binnen een groter geografisch gebied 
gezocht wordt, tot zeer grote aantallen wanneer het (ver gelegen) buitenland in dit zoekproces 
betrokken wordt. 

Een belangrijke moeilijkheid is, dat de markt bestaat uit bedrijven met verplaatsingsplannen. 
Op voorhand is echter niet bekend welke bedrijven dat zijn en deze markt wisselt natuurlijk 
aldoor van samenstelling. Een bedrijf dat zich bijvoorbeeld net verplaatst heeft, behoort 
wellicht voor een lange tijd niet meer tot de markt. Hoe aanlokkelijk het aanbod van een 
gemeente ook is, wanneer een bedrijf niet aan verplaatsing denkt, zal het zich daartoe niet 
laten overtuigen. Er dienen voor het bedrijf nadrukkelijke push-factoren aanwezig te zijn. 

Vastgoedmarketing heeft veelal betrekking op de zogenaamde "risicomarkt"; daar waar 
vastgoed wordt ontwikkeld en aangeboden zonder dat de uiteindelijke afnemers bekend zijn. 
Airpark is bij uitstek op risico ontwikkeld. Het verleden toont niet aan, dat gemeente Budel 
op een zekere vraag van bedrijven van buiten Budel kan rekenen. Tot op heden heeft 
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gemeente Budel nauwelijks een rol gespeeld in het migratieproces van bedrijven. De lokatie 
aan de luchthaven moet voor gemeente Bude! een geheel nieuwe vraag genereren. De 
complexiteit van de markt heeft tot gevolg, dat een kwantificering van de vraag moeilijk en 
wellicht onmogelijk is. 

Het ontbreken van inschattingen van de vraag, maakt een kosten/baten analyse voor de 
uitvoering van een marketingplan niet mogelijk. De lokatietheorie maakt in ieder geval 
duidelijk, dat een gemeente promotie en acquisitie zal moeten voeren om de kans zo groot 
mogelijk te maken om als altematief geselecteerd te worden. Het is aangetoond dat met name 
een contimuteit in de presentatie en het leggen van contacten een voorwaarde is voor succes 
(Keune, 1987). Gemeente Budel zal dus promotie- en acquisitieactiviteiten moeten uitvoeren. 
De vragen "loont dat en wat kost dat?", blijven aan de hand van dit onderzoek onbeantwoord. 

Conclusie: Wil gemeente Bude! kans op kandidaten maken, dan zal ze in ieder geval 
promotie- en acquisitieactiviteiten moeten ondememen. De kans op een markt is in 
principe het grootst in de eigen regio en in de omliggende regio's, omdat veruit de meeste 
verplaatsingen over een korte afstand plaatsvinden. 

7.2 - De markt voor Airpark Brabant 

In deze paragraaf worden, aan de hand van de huidige onderzoeksresultaten, doelgroepen 
geformuleerd voor Airpark. 

De markt voor Airpark Brabant kan in drie groepen opgesplitst worden: 

1 Bedrijven die gebruik maken van de kleine luchtvaart voor het zakelijke personen-
vervoer c.q. die overwegen hiervan gebruik te gaan maken en die een lokatie op 
Airpark zouden kunnen kiezen. 

2 Bedrijven die in principe geen gebruik willen maken van de luchthaven maar die, 
om welke reden dan ook, zouden kunnen kiezen voor een lokatie op Airpark. 

3 Bedrijven die hun kem-activiteiten ontlenen aan de kleine luchtvaart en die hiertoe 
een luchthaven in de directe nabijheid nodig hebben, waarbij luchthaven Budel als 
thuishaven gekozen wordt. 

Groep 1 - Bedrijven die ~ebruik willen maken van luchthaven Budel 

In relatie tot dit marktgebied is de navolgende informatie verkregen: 

In 1992 beschikten in Nederland circa 100 bedrijven over een eigen zakenvliegtuig 
(NEI, 1992). Er is groei te constateren: immers in 1988 beschikten circa 80 bedrijven 
over een eigen zakenvliegtuig. De groei is echter niet explosief te noemen. Het aantal 
bedrijven dat beschikt over een eigen zakenvliegtuig is beperkt. Ter vergelijk: 
Nederland telt, exclusief de detailhandel, circa 400.000 ondememingen (bron: 
Boekema, Hendriks & Lambooy, 1992). 
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De bedrijven die beschikken over een zakenvliegtuig, geven aan dat er eerst een 
zekere relatie opgebouwd moet zijn met een luchthaven, wil men gebruik overwegen 
(NEI, 1992). In deze bedrijven is het vliegen vaak vanuit hobby gegroeid naar 
zakelijke gebruik (voor een deel geldt de combinatie zaken/hobby nog steeds). 
In een recent onderzoek onder intemationaal georienteerde bedrijven in Europa (NEI, 
1993), wordt het belang van de nabijheid van een nationale luchthaven (zoals 
Schiphol in Nederland) aangetoond. Het belang van de nabijheid van een kleine 
luchthaven wordt echter niet aangetoond. 
In een onderzoek van het NEI (1992), worden de uitstralingseffecten (de aantrek
kingskracht die een luchthaven op bedrijven uitoefent) van luchthaven Lelystad 
(baanlengte 1250 meter met baanverlichting) aangeduid als beperkt. Ook voor 
luchthaven Bude! (met baanverlenging en verlichting) lijkt het niet onredelijk de 
uitstralingseffecten als beperkt in te schatten. 

Een lokatiekeuze is echter een strategische beslissing. Hierdoor is het aantal bedrijven, dat bij 
de lokatiekeuze belang kan hechten aan een kleine luchthaven wellicht groter dan de huidige 
situatie doet vermoeden. Het lijkt echter reeel te veronderstellen, dat deze markt in de huidige 
situatie van een beperkte omvang zal zijn. 

Niet elk bedrijf dat gebruik wil maken van luchthaven Bude! zal per definitie voor een lokatie 
op Airpark kiezen. Bij vaststelling van het gebied waarbinnen de lokatiemogelijkheden ge
zocht worden, heeft de nabijheid van luchthaven Bude! een rol gespeeld. Binnen dit gebied 
zal het bedrijf zijn altematieven opstellen, die daarmee in ieder geval aan de minimaal ver
eiste nabijheid voldoen. Bedrijven die, om wat voor redenen dan ook, de lokatie op Airpark 
lager waarderen dan een nabijgelegen altematief, zullen niet kiezen voor Airpark. Er bestaat 
bij deze markt de mogelijkheid dat Airpark, in meerdere of mindere mate, bedrijven verliest, 
die wel gebruik (willen) maken van luchthaven Budel. 

De bedrijven uit groep 1 zullen waarschijnlijk een ding gemeen hebben: het zijn intematio
naal georienteerde bedrijven. 

Groep 2 - Bedrijven die ~een gebruik willen maken van luchthaven Budel 

Ook bedrijven die geen gebruik willen maken van de faciliteiten van luchthaven Bude!, 
zouden een lokatie kunnen verkiezen op Airpark Brabant. Het is in ieder geval belangrijk te 
constateren, dat de luchthaven geen rol speelt bij de vaststelling van het gebied waarbinnen 
de lokatiemogelijkheden gezocht zullen worden. De luchthaven kan echter wel de rol als 
bonus vervullen (bijvoorbeeld in de vorm van verwachte potentiele waardestijging en/of 
representativiteit). De bonusfunctie zal echter niet voor elk bedrijf opgaan. 

Tot dit marktgebied kunnen zowel intemationaal georienteerde bedrijven als nationaal of 
regionaal georienteerde bedrijven behoren. 
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Groep 3 - Bedrijven die hun kern-activiteit ontlenen aan de k!eine luchtvaart 

Bedrijven die hun kern-activiteiten aan de kleine luchtvaart ontlenen, behoren in wezen tot de 
meest ideale doelgroep. Wanneer een dergelijk bedrijf luchthaven Budel als thuishaven 
verkiest, zal het zich in de directe nabijheid van de luchthaven vestigen. Dit zal of een lokatie 
op het luchtvaartterrein zelf betreffen of een lokatie op Airpark. 

Al eerder is geconstateerd dat frequent luchttransport van goederen niet plaats zal vinden op 
luchthaven Budel, waarmee al een belangrijke mogelijkheid afvalt. Een luchttransportbedrijf 
zal er om bovengenoemde reden niet komen, waarmee ook de mogelijkheid van opslag- en 
distributieactiviteiten afvalt. Wellicht zal dit in de (verre) toekomst wel mogelijk zijn. 

Binnen de huidige mogelijkheden van luchthaven Budel worden nagenoeg alle denkbare 
activiteiten ontplooit door Brabant Luchtvaart Beheer BV (BLB BV). Zo biedt BLB BV 
reparatie & onderhoud, stalling, brandstoffaciliteiten, rondvluchten, fotovluchten, piloten en 
een vliegschool. De huidige situatie rechtvaardigt niet nog meer gelijksoortige activiteiten. 
BLB BV moet per slot van rekening grote inspanningen verrichten, zoals het maken van 
lange dagen met een onderbezetting van personeel, om het zonder exploitatieverliezen te 
kunnen redden. Een nieuwvestiging van een bedrijf dat zich richt op een of meerdere gelijk
soortige activiteiten, lijkt de ontwikkeling van de luchthaven niet ten goede te komen. Indien 
het bedrijf de concurrentie met BLB BV aan kan (BLB BV geeft te kennen dat gelijksoortige 
bedrijven op een felle concurrentiestrijd kunnen rekenen), kan de financiele positie van de 
luchthaven ondermijnd worden, waarmee verliezen dreigen. Gezien het feit dat niemand de 
verliezen dekt, zal de gemeente hiervoor op moeten draaien, om het voortbestaan van de 
luchthaven te garanderen. Daarnaast zal BLB BV in bepaalde gevallen medewerking moeten 
verlenen. Een stallingsbedrijf (hangar) heeft bijvoorbeeld een infrastructurele aansluiting op 
het luchtvaartterrein nodig. 

Om het voortbestaan van de luchthaven niet bewust te ondermijnen, zal gemeente Budel 
moeten zoeken naar nieuwe activiteiten. Als voorbeeld kan genoemd worden een vestiging 
van een produktie- c.q. assemblagebedrijf van kleine vliegtuigen, waarop al lange tijd kans 
gemaakt wordt, doordat een bedrijf vestiging overweegt. Deze vestiging is echter om vele 
redenen nog steeds onzeker, waaronder de reden dat BLB BV er op tegen is, dat het bedrijf 
gebruik maakt van eigen stallingsruimte. 

Na de constatering van het bovengenoemde, is deze markt niet verder onderzocht. Het 
onderzoek heeft zich toegespitst op de voorgenoemde groepen 1 en 2. Wellicht kan nader 
onderzoek nog enkele mogelijkheden aan het licht brengen (zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat 
zich richt op het geluidsarmer maken van kleine vliegtuigen). 
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Formulering doelgroepen 

Voor groep 1 kunnen intemationaal georienteerde bedrijven uit de regio, de omliggende 
regio's, overig Nederland (wellicht met name de Randstadregio's) en het buitenland benaderd 
worden. Bij benadering van deze bedrijven wordt in ieder geval een kans gemaakt een bedrijf 
te treffen, dat gebruik wil maken van luchthaven Budel. Het heeft daamaast tot voordeel, dat 
tegelijkertijd de bedrijven die tot groep 2 behoren benaderd worden. Hierdoor wordt de 
gecompliceerde zoektocht naar de groep bedrijven die gebruik willen maken van luchthaven 
Budel (die wellicht beperkt van omvang is) sterk vergemakkelijkt, terwijl Airpark tevens kans 
zou kunnen maken op bedrijven die geen gebruik van de luchthaven overwegen. Voor 
Airpark zouden de bedrijven uit de zakelijke dienstverlening, industrie en groothandel 
benaderd moeten worden. Het benaderen van bovengenoemde bedrijven lijkt uitstekend aan 
te sluiten bij de marktrealiteit: 

Vooral een intemationaal georienteerd bedrijf kan belang hechten aan de nabijheid 
van een kleine luchthaven. 
Bij een intemationaal georienteerd bedrijf wordt eerder kans gemaakt, dat het zich 
over een langere afstand zou willen verplaatsen. Benadering van deze bedrijven buiten 
de eigen regio en omliggende regio's heeft hierdoor nog zin. 
Zuid-Oost-Brabant is zeer sterk intemationaal georienteerd. Dit zou een imagofactor 
voor nieuwe bedrijven kunnen vormen. 
De ligging van Zuid-Oost-Brabant c.q. Airpark is gunstig ten opzichte van het 
marktgebied van intemationaal georienteerde bedrijven. 
De industrie, de zakelijke dienstverlening en de groothandel vertonen de sterkste 
neiging de eigen regio verlaten, terwijl deze tevens de grootste verplaatsingsneiging 
vertonen (met name de zakelijke dienstverlening). De regio (en Noord-Brabant) 
blijken met name aantrekkelijk voor de industrie en in toenemende mate voor de 
zakelijke dienstverlening. De groothandel toont minder interesse, maar dat wil niet 
zeggen geen belangstelling. 
In de randstadregio's zijn de meeste bedrijven gevestigd. Er is een (zuid)-oostwaartse 
verplaatsingsneiging van de bedrijven te constateren. 

De kans op kandidaten is in principe het grootst in de eigen regio en in de omliggende regio's, 
omdat veruit de meeste verplaatsingen over een korte afstand plaatsvinden. Daar onbekend is 
of bij de intemationaal georienteerde bedrijven de vraag naar Airpark van voldoende omvang 
zal zijn, is het wellicht nodig alle bedrijven in de regio en de omliggende regio's te benaderen. 
Dit wil zeggen, dat voor groep 2 ook nog de niet-intemationaal georienteerde bedrijven uit 
bijvoorbeeld de (zakelijke) dienstverlening en de bouw benaderd kunnen worden. 

Voor bedrijven uit groep 3 kunnen wellicht op andere luchthavens (in zowel het binnen- als 
buitenland) bedrijven gevonden worden, die bereid zijn te verplaatsen, dan wel een 
nevenvestiging op Airpark te openen. 
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De gemeente zal zich moeten richten op kleine en middelgrote vestigingen. De omvang en 
indeling van het terrein wijzen in deze richting. Het bedrijf "Kennis", hetgeen te typeren is als 
een middelgrote vestiging, heeft bijvoorbeeld een kaveloppervlakte van 5 ha (zie ter i/lus
tratie figuur 1, bijlage 21) . De resterende kavels kunnen slechts uitgegeven worden aan 
kleine en middelgrote vestigingen. 

Conclusie: De belangrijkste doelgroep voor Airpark zijn de intemationaal georienteerde 
bedrijven. Voor zowel groep 1 en 2 moeten de intemationaal georienteerde bedrijven uit 
de regio, de omliggende regio's, overig Nederland (met name de Randstadregio's) en het 
buitenland benaderd worden. Daar de meeste verplaatsingen over korte afstand plaats
vinden, moet de nadruk op de eigen regio en de omliggende regio's gelegd worden. Daar 
de gemeente de wens heeft zo snel mogelijk tot uitgifte van het bedrijventerrein te komen, 
lijkt het verstandig om in de eigen regio en omliggende regio's alle bedrijven te benaderen. 
lndien mogelijk kan de gemeente bij het benaderen van bedrijven selectiviteit betrachten, 
door zich te richten op kleine en middelgrote vestigingen. 

7.3 - Beschouwing over de politiek 

Gemeente Budel wordt met een politieke "tegenwind" geconfronteerd! De politieke tegen
wind is in twee delen op te splitsen: 

1 - Ten eerste wordt de gemeente Budel, net als alle landelijke gemeenten, geconfron
teerd met het groeiklassebeleid. Dit wordt veroorzaakt door het nationale en provin
ciale beleid inzake de ruimtelijke ordening. 

2 - Door de aanwezigheid van en de relatie met de luchthaven maakt GS een uitzondering 
voor bedrijven met een duidelijke functionele relatie met de luchthaven ( en wijkt 
daarrnee af van het groeiklassebeleid), maar wel ender zeer beperkende voorwaarden. 
Dit wordt veroorzaakt door het tweede facet van de politieke tegenwind, ingegeven 
door de concurrentievrees ten aanzien van Eindhoven Airport. Hierdoor is Airpark 
Brabant belast met een niet al te positief c.q. negatief provinciaal en regionaal klimaat. 
Dit is overigens geen uniforme houding van alle personen, maar wel van degenen met 
de politieke macht. Eindhoven heeft niet alleen een grote politieke macht in de regio, 
maar ook in de provincie. De voorstanders van Eindhoven Airport zijn zelfs te vinden 
op landelijk niveau. 

Het groeiklassebeleid van de provincie spreekt zich uit voor een beperking van groei (ten 
aanzien van wonen, werken en voorzieningen) in gemeente Budel, ten gunste van de stads
regio Eindhoven/Helmond (zie paragraaf 2.1). Ook gemeente Weert vervult een stadsregio
nale functie in Midden-Limburg. Eindhoven verkrijgt als intemationaal stedelijk knooppunt 
zelfs nog een voorkeursbehandeling van het Rijk (bijlage 2, biz 3), die de sociaal/econo
mische positie van Eindhoven zou moeten versterken. 
Het mogelijke gevolg van het rijksbeleid en het provinciale beleid zou kunnen zijn, dat de 
concurrentiepositie van gemeente Budel ten opzichte van de stadsregio Eindhoven/Helmond 
en Weert op termijn verslechtert. Onderzoek geeft aan (Meester & Pellenbarg, 1986), dat 
bedrijven een opvallend belang hechten aan het overheidsbeleid op alle niveaus. 
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Het "negatieve klimaat" wordt veroorzaakt door het feit dat de provincie en de regio de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport sterk willen stimuleren. De politiek gaat hierbij zo ver, 
dat uitspraken die in strijd zijn met de Europese wetgeving niet geschuwd worden. Voorbeel
den hiervan zijn ondermeer: 

De ontwikkeling van Airpark zal ondersteunend en zeker niet concurrerend ten 
opzichte van Eindhoven Airport zijn (voorwaarde 1 bestemmingsplan; zie para
graaf 2.4). 
Ontwikkeling van luchthaven Bude! mag slechts in de schaduw van Eindhoven Air
port plaatsvinden. Eindhoven Airport heeft een regionale functie gekregen en moet die 
ontwikkeling waar kunnen maken. De regionale functie mag niet worden aangetast, 
door ontwikkelingen op/bij luchthaven Bude! (zie bijlage 7). 

Luchthaven Budel dient zich te richten op diensten die aanvuilend zijn op Eindhoven 
Airport (zie bijlage 6). 

De bovengenoemde politieke tegenwind heeft de navolgende acquisitiebeperkingen voor de 
al eerder onderscheiden groepen tot gevolg (tabel 1). Voor de groepen en categorieen (cat.) in 
deze tabel, wordt verwezen naar respectievelijkparagraa/7.2 en bijlage 8. 

Tabel 1 Acquisitiebeperkingen Airpark Brabant. 

Groep 2 (geen gebruik) 

Lokale bedrijven: 
cat. 1 en 2 niet toegestaan 

cat. 3 t/m 5 toegestaan 

Bedrijven uit de regio: 
cat. 1 en 2 niet toegestaan 

cat. 3 t/m 5 toegestaan a 

Bedrijven van buiten de regio: 
cat. 1 en 2 niet toegestaan 

cat. 3 t/m 5 niet toegestaan 

a : - Mits aangetoond kan worden <lat opvang elders ongewenst is. 
- Benodigd: een vrijstelling van de provincie. 

Groep 1 en 3 (gebruik) 

toegestaan h 

toegestaan 

toegestaan h 

toegestaan I 
of b 

toegestaan h 

niet toegestaan 

b : - Wanneer de bedrijven een duidelijke functionele relatie hebben met het luchtvaart
terrein en geen afbreuk doen aan de ontwikkeling van Eindhoven Airport. 

- Benodigd: een verklaring van geen bezwaar van GS. 

Het groeiklassebeleid zorgt er voor <lat bedrijven uit groep 2 van buiten de regio niet 
toegestaan zijn en zorgt voor de beperkingen aangemerkt met de letter a. Voor de bedrijven · 
met een functionele relatie met de luchthaven (groepen 1 en 3) gelden andere acquisitie
beperkingen, waarbij bedrijven van buiten de regio in principe wel toegestaan worden. De 
beperkingen aangemerkt met de letter b, worden veroorzaakt door het negatieve klimaat. 
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In feite zijn slechts de lokale bedrijven direct toegestaan (zonder tussenkomst van de pro
vincie ). De vraag van de lokale bedrijven wordt echter op zo'n 2,5 hectare voor de komende 5 
jaar geschat. De uitbreiding van de Meemortel (2 hectare) zal in deze vraag naar alle waar
schijnlijkheid nagenoeg voorzien. Voor de exploitatie van Airpark (ruim 11 hectare) moeten 
dus bedrijven van buiten Bude! aangetrokken worden. Dit is ook nodig om aan de doelstelling 
"creeren van directe en indirecte werkgelegenheid" te voldoen. De bepalingen die gelden voor 
bedrijven van buiten Bude! (aangemerkt met de letters a en b), maken het twijfelachtig in 
hoeverre de provincie daadwerkelijk toestemming zal verlenen. 

De provincie heeft o.a. voor gemeente Bude! een aanvullende "belemmering" ge'introduceerd. 
Een bedrijf dat nieuwvestiging, uitbreiding of verplaatsing in een groeiklasse 1-, 2- of 3-kem 
overweegt, moet een bedrijfsplan opstellen. Middels dit bedrijfsplan worden de planologische 
belangen (neergelegd in het bestemmingsplan) afgewogen ten opzichte van de bedrijfs
belangen. (bijlage 5, biz 6). Voor een bedrijf uit groep 3 zal dit geen problemen geven. Het 
bedrijf moet zich immers aan de luchthaven vestigen. Voor de bedrijven uit groep 2 en 
(wellicht in mindere mate) groep 1, zou dit mogelijkerwijs we! problemen kunnen geven. Het 
streekplan geeft bijvoorbeeld weer, dater in een groeiklasse 3-kem geen sprake mag zijn van 
een nieuwvestiging van bedrijvigheid die voorziet in een bovenregionale arbeidsbehoefte. Of 
toetsing middels het bedrijfsplan daadwerkelijk problemen oplevert, is onduidelijk. Het feit 
dat er een bedrijfsplan opgesteld moet worden, is op zich zelf al te typeren als een ongewen
ste verhoging van de drempel voor bedrijven. 

Het bovenstaande heeft duidelijk mogen maken dat gemeente Bude! zal moeten trachten 
onder de acquisitiebeperkingen uit te komen, en bij voorkeur af te komen van de status van 
groeiklasse 3 gemeente. De navolgende oplossingen behoren wellicht tot de mogelijkheden. 
Voor elke oplossing worden de mogelijke gevolgen weergegeven. 

Volgens het Europese recht hebben bedrijven vrijheid van vestiging (Meij, 1987; 
Hoofdstuk 2, Het recht van vestiging). Nader onderzoek door een intemationaal jurist 
zal duidelijk moeten maken, in hoeverre de provincie het recht heeft om gemeente 
Bude! te beperken in haar acquisitiemogelijkheden. Het zou kunnen blijken, dat 
gemeente Budel elk soort bedrijf in de categorieen 1 t/m 5, van waar dan ook, mag 
acquireren. Het nalaten van dit onderzoek en het simpelweg negeren van het 
bestemmingsplan geeft in principe hetzelfde resultaat. Het verschil is echter, dat de 
gemeente niet weet of zij in haar recht staat (simpelweg negeren wordt dan ook niet 
aanbevolen!). Bij deze oplossing komt gemeente Bude! niet van de status van 
groeiklasse 3 gemeente af. 
Concurrentie ~ volgens de EG-richtlijnen (Meij, 1987; Hoofdstuk 1, Regels 
betreffende de mededinging). Hierdoor lijkt het mogelijk de bepaling aangemerkt met 
de letter b en voorwaarde 1 van het bestemmingsplan te negeren. De bedrijven uit de 
groepen 1 en 3, die volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan, lijken gewoon 
geplaatst te kunnen worden. Het is wellicht aanbevelingswaardig, dat een intema
tionaal jurist hier uitsluitsel over geeft. Bij deze oplossing komt de gemeente niet van 
de status van groeiklasse 3 gemeente af. 
Middels een sterke politieke lobby en overtuigende argumenten van het feit, dat 
luchthaven Bude! daadwerkelijk als aanvullend te beschouwen is, zijn de acquisitie
beperkingen voor de groepen 1 en 3 wellicht gedeeltelijk (cat. 1 en 2) dan wel geheel 
( cat. 1 t/m 5) op te heffen. 
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Het behoort wellicht tot de mogelijkheden om Airpark, middels bijvoorbeeld een 
industrieschap, te koppelen aan Weert. Hiermee behoudt gemeente Bude! de status 
van groeiklasse 3 gemeente, maar kunnen de acquisitiebeperkingen van Airpark 
worden opgeheven. Hierdoor kan voor Airpark elk soort bedrijf in de categorieen 1 
t/m 5, van waar dan ook, aangetrokken worden. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen of <lit daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort. 
Wellicht behoort het tot de mogelijkheden, <lat gemeente Budel opgenomen wordt in 
de stadsregio van Weert. Hierdoor zal het mogelijk kunnen zijn, <lat ook gemeente 
Budel een stadsregionale functie verkrijgt, waarmee zij af kan komen van de status 
van groeiklasse 3 gemeente. Met het verkrijgen van een stadsregionale functie 
vervallen de acquisitiebeperkingen van Airpark en kan elk soort bedrijf in de 
categorieen 1 t/m 5, van waar dan ook, geacquireerd worden. Met name voor de 
verdere toekomst ( ook na Airpark), is <lit de meest begerenswaardige oplossing. Nader 
onderzoek zal moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort. 

Conclusie: Om (een gezonde) ontwikkeling van Airpark mogelijk te maken, dient 
gemeente Budel minimaal onder de acquisitiebeperkingen uit te komen en bij voorkeur af 
te komen van de status van groeiklasse 3 gemeente. Bovengenoemde oplossingen 
kunnen wellicht geYmplementeerd worden. 
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Hoofdstuk 8 Sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen 

In dit hoofdstuk worden de sterkten/zwakten van en de kansen/bedreigingen voor Airpark 
weergegeven. Daamaast worden de sterkten/zwakten van en de kansen/bedreigingen voor 
gemeente Budel weergegeven, die van belang (kunnen) zijn voor Airpark. Hierbij wordt in 
bepaalde gevallen een uitsplitsing gemaakt tussen de al eerder onderscheiden groepen: 

Groep 1 Bedrijven die gebruik willen maken van luchthaven Budel, dan wel gebruik 
overwegen. 

Groep 2 Bedrijven die in principe geen gebruik willen maken van luchthaven Budel. 

Groep 3 Bedrijven die hun kem-activiteit ontlenen aan de kleine luchtvaart. 

Slechts indien de sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen verschillen voor de verschillende 
groepen, wordt daar melding van gemaakt. 

8.1 - Airpark 

Sterkten 

Airpark Brabant ligt direct aan de luchthaven. 
Wanneer een bedrijf een lokatie op Airpark niet lager beoordeelt dan een 
alternatieve lokatie, kiest groep 1 voor een lokatie op Airpark. 
Voor groep 2 kan de luchthaven als bonus fungeren. 
Wanneer groep 3 luchthaven Budel als thuishaven verkiest, is een lokatie op 
Airpark het gevolg. 

Airpark Brabant ligt in een regio, die beschikt over: 
- een beroepsbevolking met een relatief hoog opgeleidingsniveau; 
- een ruim aanbod van diverse (hoogwaardige) voorzieningen; 
- een zeer sterke vertegenwoordiging in kenniscentra (R&D); 
- een goed ontwikkelde "zakelijke markt"; 
- een sterke intemationale orientatie van de bedrijvigheid. 
Airpark heeft een gunstige ligging ten opzichte van gemeente Weert. 
Airpark heeft een gunstige ligging ten opzichte van de economische kemgebieden in 
Belgie, de Randstad en het Ruhrgebied, en voor een lokatie in Nederland ten opzichte 
van het "Europa zonder grenzen". 
Airpark Brabant beschikt middels de A2 over een goede tot uitstekende ( congestie
vrije) bereikbaarheid voor auto's en vrachtauto's. 
Middels de mogelijkheid tot een optie, wordt een bedrijf in de gelegenheid gesteld 
ruimte te reserveren voor eventuele toekomstige uitbreidingen. 
Airpark wordt omgeven door gemeenten (waaronder Budel) die beschikken over een 
mooie woonomgeving. 
De kans op waardestijging van het terrein is relatief groat (meer dan waardevast). 
De ligging van het terrein aan de luchthaven kan voor een bedrijf bijdragen aan de 
representativiteit van de lokatie. 
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Zwakten 

Een vestiging op Airpark is niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de 
luchthaven. Deze zwakte geldt uitsluitend voor groep 1. 
De hogere overheden (provincie en Rijk) treden niet stimulerend op in de 
ontwikkeling van Airpark. 
Airpark ligt decentraal ten opzichte van de agglomeratie Eindhoven, het sociaal/ 
economische centrum van de regio. 
Airpark ligt enigszins "afgelegen", hetgeen de zichtbaarheid niet ten goede komt. 
Airpark wordt nog matig ontsloten door het openbare vervoer. 

"Kansen" 

Het woord kansen staat tussen aanhalingstekens, omdat het eerder positieve feiten/ontwikke
lingen zijn dan daadwerkelijke kansen voor Airpark. 

Hoofdstuk 3 spreekt een verwachte toename van de kleine zakelijke luchtvaart uit. De 
toenemende intemationalisering, de toenemende integratie van Europa, het opengaan 
van het Oostblok, de toenemende verbetering in infrastructuur op de kleine lucht
havens en de ontwikkelingen in de luchtvaarttechnologie, zijn de onderliggende 
drijfveren. Ook luchthaven Budel zal profiteren van de groei in de kleine zakelijke 
luchtvaart. De luchthaven is nu al marktleider van de kleine luchthavens en de 
concurrentiepositie ten opzichte van o.a. de grote luchthavens zal middels de geplande 
investeringen verbeteren. 
Zeker 90% van de buitenlandse investeerders vestigen zich in de "Banaan" van 
Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, midden-Limburg 
en de aangrenzende gebieden in Flevoland en Gelderland). In de provincie Noord
Brabant heeft de regio Zuid-Oost-Brabant een dominante positie met betrekking het 
aantal reeds gevestigde buitenlandse bedrijven. 
Ook voor binnenlandse bedrijven geldt, dat een groot deel zich in de "Banaan" vestigt. 
Er is sprake van een trendmatige verplaatsing van de bedrijvigheid, vanuit met name 
de Zuidvleugel van de Randstad in (zuid-)oostelijke richting. Hierbij is Noord
Brabant te typeren als een echte "ontvangstprovincie". 

Bedreigingen 

Airpark wordt geconfronteerd met een negatief politiek klimaat. 
Het bestemmingsplan legt sterke beperkingen op aan de acquisitiemogelijkheden van 
Airpark. 
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8.2 - Gemeente Budel 

Daar gemeente Budel het "bedrijf' is dat het produkt Airpark aanbiedt, zijn ook enkele 
zaken/kenmerken van gemeente Budel van belang. De theorieen van de "city-marketing" gaan 
er zelfs vanuit dat niet het bedrijventerrein het produkt is, maar de gemeente (Keune, 1987). 
En dan gaat het niet alleen om fysieke kenmerken, maar ook om het totale dienstenpakket en 
bestuurlijke cultuur. Ook de "bedrijfsvriendelijkheid", het "imago" en de naarnbekendheid 
van een gemeente, waaraan bedrijven belang kunnen hechten, zijn onder het produkt 
"gemeente" te plaatsen. 

Sterkten 

Gemeente Budel beschikt middels de legerplaats en de luchthaven naar alle 
waarschijnlijkheid over een grotere naambekendheid dan de andere landelijke 
gemeenten in de regio. 

Zwakten 

Gemeente Budel is een kleine gemeente, met overeenkomstige voorzieningen, 
bedrijven, scholingsaanbod en arbeidspotentieel. 
Gemeente Budel heeft tot op heden geen noemenswaardige rol gespeeld in het 
migratieproces van bedrijven. 
Airpark lijkt nog onvoldoende te worden aangeprezen en, in tegenstelling tot de 
grotere gemeenten, beschikt gemeente Budel niet over een personele invulling voor 
promotie- en acquisitieactiviteiten ten behoeve van de bedrijventerreinen, c.q. besteedt 
dit niet uit. 

Bedreigingen 

Gemeente Budel is ingedeeld in groeiklasse 3. Bedrijven zullen wellicht niet snel 
geneigd zijn zich te vestigen in een gemeente, die door het overheidsbeleid geremd 
wordt in een gezonde ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 9 Beoogde aanpak 

In hoofdstuk 7 zijn, aan de hand van de huidige onderzoeksresultaten, de doelgroepen voor 
Airpark geformuleerd (paragraa/7.2). In dit hoofdstuk wordt een eerste aanzet gegeven om 
tot invulling van de marketingmix te komen. Achtereenvolgens worden de vier P's behandeld: 

Produkt; 
Prijs; 
Promotie; 
Plaats. 

9.1 - Produkt 

In essentie is het produkt een kavel op Airpark. Dit produkt wil gemeente Bude! verkopen. 
Het bedrijf neemt weliswaar een kavel af, maar alvorens daartoe over te gaan, zal het eerst het 
"samengestelde produkt" beschouwen. De lokatie geldt als de meest bepalende en de minst 
beinvloedbare produktkwaliteit van een (kavel op een) bedrijventerrein. De lokatie bepaalt 
de P van produkt, waarbij ook de toekomstige waardestijging medebepalend is. 

Lokatie is een veelomvattend begrip. Naast liggingsfactoren (situering) spelen bijvoorbeeld 
ook infrastructurele factoren (bereikbaarheid bijvoorbeeld), omgevingsfactoren (bijvoorbeeld 
inrichting van het terrein, wie is de buurman?) en emotionele factoren (bijvoorbeeld imago) 
een rol. De kwaliteit van de lokatie en daarmee van het produkt, wordt bepaald door de 
lokatiefactoren op diverse niveaus. In hoofdstuk 4 is geconstateerd, dat het belang dat een 
bedrijf hecht aan de lokatiefactoren, zelfs binnen ogenschijnlijk homo gene groepen, in feite 
per individueel bedrijf verschilt. Het is hierdoor onrnogelijk om een concrete waardering van 
de produktkwaliteit van Airpark te geven op zowel rationele als ( de wellicht nog belang
rijkere) irrationele gronden. 

Zoals al gezegd, de produktkwaliteit door een gemeente is slechts beperkt te beinvloeden. De 
navolgende factoren zijn nog te beinvloeden, c.q. worden al beinvloed door gemeente Budel. 

Representativiteit: Met Airpark wordt tot op heden een representatief bedrijventerrein 
nagestreefd. Het verdient aanbeveling deze koers te blijven varen. Dit omdat veel bedrijven in 
toenemende mate belang aan de representativiteit van een lokatie hechten. Daamaast speelt 
specifiek voor Airpark de ligging aan de luchthaven een rol. De bonusfunctie van de 
luchthaven (waaronder de potentiele waardestijging en de representativiteit) lijkt met name, 
c.q. juist, op te kunnen gaan indien er een representatieve inrichting van het bedrijventerrein 
wordt nagestreefd. 
De representativiteit van de lokatie is door de gemeente te beinvloeden door de inrichting van 
het terrein (te sturen door onder meer een royale opzet, goede bewegwijzering, groenvoor
zieningen) en de inrichting op het niveau van de kavel ( door eisen op te nemen in de bouw
vergunning ten aanzien van de architectuur van de gebouwen en te streven naar parkeren op 
eigen terrein). Met het oog op de representativiteit verdient het aanbeveling scheiding te 
verkrijgen tussen kantoor(achtige) vestigingen en bedrijfshallen (wellicht ontstaat deze 
scheiding "vanzelf' door de huidige grondprijsdifferentiatie). 
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Imago: Wellicht minder voor de hand liggend, maar weldegelijk een manier om de emotio
nele factoren te beYnvloeden (en daarmee het produkt), zijn imagocampagnes. Imagocampag
nes kunnen helpen bepaalde (voor)oordelen over een lokatie om te buigen of een lokatie op 
aansprekende wijze in de markt te zetten. Een bekend voorbeeld hiervan is de campagne van 
het Brainpark in Rotterdam. Middels het concept "Brainpark" is het bedrijventerrein op 
aansprekende wijze in de markt gezet en heeft de campagne geleid tot een wijdt verspreide 
bekendheid van dit concept en park. Het concept "Airpark" leent zich natuurlijk ook 
uitstekend om op aansprekende wijze aan de markt gepresenteerd te worden. Belangrijke 
elementen hierin zijn ondermeer: de representativiteit, de potentiele waardestijging en de 
directe nabijheid van de marktleider van de kleine luchthavens. Daarnaast kan natuurlijk op 
de overige sterkten van Airpark gewezen worden (zie hoofdstuk 8). 

Overig: Naast bovengenoemde (min of meer directe) beYnvloeding van de produktkwaliteit, 
zijn nog enkele zaken voor handen om de produktkwaliteit mogelijkerwijs gunstig te beYn
vloeden. Hier wordt echter het terrein van de city-marketing betreden. Het betreft hier met 
name zaken, die veelal slechts op de lange termijn te beYnvloeden zijn. Hoewel de city-marke
ting buiten het bestek van het onderzoek valt, kunnen als voorbeelden genoemd worden: 

Bedrijven kunnen belang hechten aan de "bedrijfsvriendelijkheid" van een gemeente. 
Door het onderhouden van een regelmatig contact/overleg en het waar mogelijk van 
dienst zijn van het reeds gevestigde bedrijfsleven, kan de relatie tussen de gemeente 
en deze bedrijven in toenemende mate verbeteren. Hiertoe kan bijvoorbeeld het inven
tariseren van uitbreidings-, inkrimpings- en verplaatsingsplannen gerekend worden, 
zodat een gemeente tijdig op deze behoeften in kan spelen. Wanneer het reeds geves
tigde bedrijfsleven het gevoel heeft dat een gemeente al het mogelijke in het werk stelt 
om het bedrijfsleven van dienst te zijn, promoot het lokale bedrijfsleven de gemeente 
als "bedrijfsvriendelijk". Dit is een predikaat, waaraan informerende bedrijven een 
groot belang kunnen hechten bij het opstellen van de lokatiealtematieven. 
Bedrijven hechten in toenemende mate belang aan een mooie woonomgeving. Het 
kunnen bieden van een voldoende (gevarieerd) woningaanbod door een gemeente, kan 
een gunstige invloed uitoefen op een bedrijf, om een lokatie in deze gemeente te 
overwegen. 
Daamaast kan nog een veelheid van verbeteringen nagestreefd worden, die de 
gemeente aantrekkelijker kan maken voor haar gebruikers (in dit geval bedrijven), 
zeals uitbreiding scholingsfaciliteiten, verbetering voorzieningen, openbaar vervoer 
en infrastructuur. 

9.2 - Prijs 

De prijsstelling van een produkt bepaalt mede de markt; afhankelijk van de prijselasticiteit. 
Vanzelfsprekend is er een belangrijke relatie tussen produkt en prijs. Enerzijds vanwege de 
investeringskosten, die gemeente Budel natuurlijk terug wil verdienen, maar anderzijds 
vanwege de prijsstelling als uitdrukking van de produktkwaliteit, waarbij ook de toekomstige 
waardestijging medebepalend is. 

De huidige prijsstelling van de kavels is berekend op een break-even-situatie. Wanneer 
gemeente Budel een rendabele exploitatie van Airpark nastreeft, kan bij de huidige 
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berekeningsmethode in principe alleen speelruimte in de prijsstelling gevonden worden (bij 
prijsverlaging), indien de exploitatietermijn hierdoor verkort zou kunnen worden. De huidige 
exploitatietermijn, met bijbehorende renteverliezen van circa 1,3 miljoen (zie tabel 2), is 
gesteld op 8 jaar. Hierbij wordt de rente berekend over het gemiddelde geYnvesteerde 
vermogen, uitgaande van een gelijkmatige uitgifte. De oppervlakte van de nog uit te geven 
gronden bedraagt 113.426 m2

• Bij directe verkoop van het gehele terrein (stel per 1-10-1994) 
zou de prijs zo'n 11 gulden per m2 lager kunnen liggen ([87

/ 96].[
1346000

/ 113426]). 

Tabel2 Berekening renteverliezen over de exploitatietermijn 

Renteverlies vanaf 1994 Guldens 

Over de boekwaarde per 1-1-1 994: 
(gem. 4 jaar a 8 % van fl. 3.040.000,-) 972.000 

Over de nog aan te kopen gronden: 
(gem. 4 jaar a 8 % van fl . 188.000,-) 60.000 

Over de nog uit te geven kosten bouwrijpmaken: 
(gem. 1,5 jaar a 8 % van fl . 2.610.000,-) 314.000 

Totaal 1.346.000 

De prijs/kwaliteitsverhouding van Airpark, ten opzichte van de omliggende bedrijven
terreinen is onbekend. De meest complexe ( onbekende) factor hierbij is de produktkwaliteit 
(zie bovenstaande beschrijving van het produkt). Eventueel nadelige afwijkingen in de 
prijs/kwaliteitsverhouding van Airpark ten opzichte van de omliggende bedrijventerreinen 
zijn slechts "gevoelsmatig" aan de hand van de kennis van de lokatietheorie in te schatten. 
Ten opzichte van de regio, waarbij de prijsstelling van Airpark aan de ondergrens ligt, zijn 
deze afwijkingen niet te constateren. Het blijft echter onbekend in hoeverre de prijs/kwali
teitsverhouding ten opzichte van de regio nu gunstig of ongunstig bevonden zal worden. Ten 
opzichte van Weert zijn wel mogelijk nadelige afwijkingen te constateren (paragraaf 6.2). 

Het lijkt voor de hand te liggen om met een prijsverlaging te reageren op concurrent Weert, 
hoewel het echter maar de vraag is in hoeverre de huidige prijs/kwaliteitsverhouding ten 
opzichte van Weert daadwerkelijk slechter wordt gevonden. Daar de prijs het enige instru
ment in de marketing-mix is, dat opbrengsten genereert ( de overige generen alleen kosten), is 
het zaak niet zomaar prijsverlagingen door te voeren. Daamaast spelen de navolgende 
overwegingen een rol: 

Uit de lokatietheorie (zie o.a. van der Veen & Voogd) blijkt dat de grondprijs voor 
veel bedrijven doorgaans geen doorslaggevende factor in de vestigingsplaatskeuze is. 
Dit is verklaarbaar omdat de kosten van grondwerving voor de meeste ondememingen 
slechts een dee! vormen van de totale investeringskosten bij een nieuwe bedrijfsves
tiging. Bovendien zullen deze ( eenmalige) investeringskosten weer afgezet worden 
tegen de te verwachtenjaarlijkse kosten en opbrengsten op de betreffende lokatie, 
waardoor het belang van de grondprijs nog geringer wordt. 
De prUs dient te worden bezien inclusief de waardestijging. 
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Bij het op voorhand verlagen van de grondprijs geeft de gemeente bij voorbaat 
"wisselgeld" uit handen, indien het tot nadere onderhandelingen met een bedrijf komt. 

Wellicht minder voor de hand liggend, maar wel degelijk voorbeelden van de prijs als 
marketinginstrument, zijn de vele financierings- en betalingsvormen. Zo behoren voor 
Airpark wellicht huur, huurkoop, gunstige betalingscondities, lease, erfpacht, teningsgaranties 
en betaling op krediet tot de mogelijkheden. Nader onderzoek naar altematieve financierings
en betalingsvormen, die de mogelijkheden voor het markten van Airpark zouden kunnen 
vergroten, wordt aanbevolen. 

Gemeente Budel speelt met de gedachte uitverkoop te houden. De lokatietheorie wijst echter 
op het gevaar dat een extreem lage grondprijs, in plaats van een beoogde grotere vraag, juist 
een tegengesteld effect te weeg kan brengen. Het kan tot resultaat hebben, dat bedrijven 
denken dat het hier wel om een zeer onaantrekkelijke lokatie moet gaan. Waar het omslag
punt ligt, waarbij een prijsverlaging juist geen grotere vraag maar een kleinere vraag teweeg 
brengt, is niet bekend; de prijselasticiteit van de vraag is niet bekend. Grote prijsverlagingen 
worden echter niet aangeraden. 

In plaats van uitverkoop houden, kan de gemeente ook het geld dat men bereid is toe te 
leggen op de exploitatie (elke prijsverlaging van meer dan 11 gulden levert in ieder geval 
verliezen op) spenderen aan promotie. Hierdoor kunnen er meer bedrijven bereikt worden en 
de promotie (bijvoorbeeld een imagocampagne) kan ertoe bijdragen, dat de huidige prijs/kwa
liteitsverhouding verbetert (promotie kan de door de klant gewaardeerde produktkwaliteit 
verhogen). Ook hierdoor is het in principe mogelijk de vraag te vergroten. 

Aan de hand van de huidige onderzoeksresultaten wordt voorgesteld de prijsstelling beter te 
onderbouwen vanuit de toekomstige waardestijging (zie paragraaf 4.6). De ervaring leert 
(bron: CBIN, BOM, NV REDE), dat met een flexibele prijsstelling met name bij buitenlandse 
bedrijven resultaten zijn te boeken. Een (buitenlands) bedrijf zou als "trekker" voor andere 
bedrijven kunnen fungeren, waardoor de exploitatie gunstig beYnvloed zou kunnen worden. 
Bovendien ontstaat dan een extra waardestijging van het gehele Airpark, ook bij de reeds 
gevestigde ondememingen. 

9.3 - Promotie 

Al eerder is aangegeven dat name een continuYteit in de presentatie en het leggen van contac
ten een voorwaarde is voor succes. Promotie is niet het enige, maar wel een instrument dat bij 
deze markt niet mag ontbreken. Bedrijven overwegen veelal slechts enkele altematieven. Het 
is zaak de doelgroepen op Airpark te attenderen, om in ieder geval een kans te maken in de 
"keuzeset" van de bedrijven terecht te komen. Eindhoven kan bijvoorbeeld profiteren van een 
intemationale bekendheid. Buitenlandse bedrijven en bedrijven uit de Randstad hebben 
wellicht nog nooit gehoord van gemeente Budel of haar Airpark. 

De promo tie kan de gemeente zelf in handen houden, uitbesteden of wellicht een combinatie 
van beiden. Nader onderzoek zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen. Het actief 
benaderen van buitenlandse bedrijven zal de gemeente waarschijnlijk het beste kunnen 
uitbesteden. Dit is een dermate specialistisch vakgebied, dat het onwaarschijnlijk lijkt, dat de 
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gemeente dit goedkoper en effectiever kan doen dan een ervaren derde. 

In het rapport wordt gesproken van promotie- en acquisitieactiviteiten. Het onderscheid 
tussen deze beiden luidt als volgt: 

Promotie: Bekendheid geven aan Airpark, waarbij doelgroepen als geheel benaderd 
worden. 

Acquisitie: Benaderen van individuele bedrijven en/of organisaties. 

Bij de promotie- en acquisitieactiviteiten wordt door vele gemeenten veelvuldig gebruik 
gemaakt van een zelf opgebouwd "relatienetwerk". Tot dit relatienetwerk kunnen behoren het 
lokale bedrijfsleven, de belangenorganisaties en diverse overige contacten. 

Lokale bedrijfsleven: Gemeente Budel client het reeds gevestigde bedrijfsleven te koesteren. 
Een tevreden lokaal bedrijfsleven heeft vele voordelen. In de eerste plaats wordt de kans 
hierdoor vergroot, dat de bestaande bedrijven binnen de gemeente blijven; een zeer nastre
venswaardig doel! In de tweede plaats zal een tevreden lokaal bedrijfsleven de gemeente als 
"bedrijfsvriendelijk" promoten. In de derde plaats kunnen de bedrijven eventueel op de 
hoogte zijn van klanten, leveranciers of collegabedrijven met verplaatsingsplannen. 

Belan~enon:anisaties: De belangrijkste partijen voor Airpark zijn de ontwikkelingsmaat
schappijen op diverse niveaus (CBIN landelijk; BOM provinciaal; NV REDE regionaal), 
makelaars en projectontwikkelaars. NV REDE neemt Airpark sinds kort mee in de promotie 
en acquisitie. Doel is om dit ook bij de BOM te bewerkstelligen. Of de CBIN direct dienst 
kan doen bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven is de vraag. Het traject zal in 
belangrijke mate verlopen via de BOM of NV REDE. 
Makelaars en projectontwikkelaars zijn wellicht via een "tipgeld-regeling" te stimuleren, 
kandidaten voor Airpark aan te dragen. De tip die tot een nieuwe vestiging leidt, wordt 
beloond. 

Overi2e contacten: Dit kan een veelheid van contacten betreffen. In geval van gemeente 
Budel is de luchthaven een relatie, die dienst doet in de promotie en acquisitie. Maar ook de 
bezoekers van de luchthaven (niet zelden personen met belangrijke posities) kunnen wellicht 
gestimuleerd worden tot mond-tot-mond reclame. 

Nu het begrip "relatienetwerk" besproken is, komen de vormen van promotie aan de orde. 
Voor Airpark worden enkele mogelijkheden aangegeven. 

1 - Reclame 

Reclame is een niet persoonsgerichte vorm van promotie, die zich richt op de "massa" . 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het adverteren in regionale, landelijke en 
intemationale kranten en vakbladen, direct mailing en een imagocampagne. 
Voor de reclame wordt aanbevolen professionele hulp in te schakelen. De navolgende 
redenen kunnen hiervoor gegeven worden: 
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Promotie van vastgoed leidt nogal eens tot het "me-too" syndroom. De promotie
uitingen zijn vrijwel hetzelfde. Het bedrijventerrein is representatief, centraal gelegen, 
uitstekend bereikbaar en biedt veel waar voor het geld. V anzelfsprekend is het een 
"toplokatie" en ook de "statige naam" ontbreekt niet. Hoe meer er gecommuniceerd 
wordt, en hoe meer er op dezelfde wijze wordt gecommuniceerd, hoe minder de indi
viduele boodschappen effect zullen sorteren. Communicatie is dan ook vooral een 
kwestie van onderscheiden. Met name om een onderscheidende boodschap samen te 
stellen en deze op de meest efficiente wijze uit te dragen, is professionele hulp een 
must. De ligging aan de luchthaven onderscheidt Airpark in elk geval van vele overige 
bedrijventerreinen. Een lokatie gei"ntegreerd in een kleine luchthaven is in Nederland 
zelfs uniek. 
Creativiteit is belangrijk. Het kan een promotiecampagne maken .... maar ook breken. 
Promotie en creativiteit zijn een middel, geen doel op zichzelf. Opvallen is belangrijk, 
maar uitsluitend indien de beoogde afnemer er positief door wordt bei"nvloed. Het 
inschakelen van professionele hulp kan de kansen vergroten, dat de promotie ook 
daadwerkelijk het gewenste effect sorteert. Dit lijkt met name op te gaan voor een 
eventuele imagocampagne. 

Direct mailing is een zeer goede methode om een doelgroep rechtstreeks te benaderen. De 
doelgroepen die voor Airpark benaderd kunnen worden, zijn de intemationaal georienteerde 
bedrijven in de zakelijke dienstverlening, de industrie en de groothandel. Voor direct mailing 
zijn adressenbestanden benodigd. Middels het handelsinformatiesysteem (HIS) van de Ka
mers van Koophandel kan informatie van intemationaal opererende bedrijven in de betref
fende regio verkregen worden. In dit systeem zijn de groothandel en de industrie opgenomen. 
Middels dit systeem is betrekkelijk goedkoop aan o.a. de navolgende informatie te komen: 

de omzet van het bedrijf; 
in welke landen het bedrijf opereert en de aandelen in de omzet; 
de namen van belangrijke personen zoals bijvoorbeeld de directeur. 

Om direct mailing mogelijk te maken voor de zakelijke dienstverlening, zal nog gezocht 
moeten worden naar adressenbestanden. Voor het samenstellen van de inhoud van de direct 
mailing, is professionele hulp gewenst. 

2 - Persoonlijke acquisitie 

Een verkoopgesprek met een potentiele gegadigde is een belangrijke vorm van promotie. Het 
biedt immers de kans om de behoeften en motieven van de gegadigde in kaart te brengen en 
daarop in te spelen. Voor de acquisitie moet geprobeerd worden contacten te leggen met 
bedrijven en deze bezoeken, dan wel ontvangen, wanneer deze zich geYnteresseerd tonen in 
Airpark. 

Een telefonische follow-up van de bovengenoemde direct mailing is hiertoe een goede 
mogelijk.heid. Enerzijds kan het resultaat van de direct mailing gecontroleerd worden. 
Anderzijds kan wellicht een afspraak gemaakt worden. 

Ook het zoeken naar bedrijven die al op een of andere manier een relatie hebben, dan wel 
hebben gehad, behoort tot de mogelijkheden om bedrijven te benaderen. Genoemd kunnen 
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worden: ex-Budelse bedrijven, directeuren (dan wel hooggeplaatste personen) van bedrijven 
die woonachtig zijn in gemeente Budel, maar waarvan het bedrijf in een andere gemeente 
gevestigd is en bedrijven die een relatie hebben met het lokale bedrijfsleven (bijvoorbeeld de 
zinkfabriek). Daamaast kan natuurlijk ingespeeld worden op tips vanuit het eerder genoemde 
relatienetwerk. 

Tot slot kunnen de bedrijven benaderd worden, die al beschikken over een eigen 
zakenvliegtuig. 

3 - Sales Promotion 

Hieronder vallen incentives, die tot doel hebben de verkoop te bevorderen. Mogelijke 
voorbeelden hiervan zijn: 

Het bieden van aantrekkelijke woonruimte voor toekomstige werknemers. 
Het bieden van een vliegopleiding, die wellicht tegen kostprijs bij de luchthaven 
geregeld kan worden. 
Het bieden van korting op de grondprijs bij een grote afname van grond. 
Het bieden van koring per direct geleverde arbeidsplaats. 

4 - Public Relations 

Het doel van Public Relations is het verbeteren en het beschermen van het imago van 
Airpark. Het is belangrijk dat potentiele gegadigden een positief beeld krijgen van Airpark. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

Het opzoeken van de publiciteit wanneer er iets positiefs te melden is over Airpark. 
Bijvoorbeeld een nieuwvestiging van een bedrijf op Airpark. 
Het opbouwen van een goede relatie met partijen die een invloed hebben op het imago 
van Airpark, zoals bijvoorbeeld de al gevestigde bedrijven op Airpark. 
Het verrichten van lobby-werk bij bijvoorbeeld een NV REDE en de BOM, zodat 
deze zich positief zullen uiten over Airpark. 

9.4 - Plaats 

Deze P heeft betrekking op het begrip distributie. Waar en hoe is een produkt verkrijgbaar? 
Letterlijk: op welke plaats? Het fysieke produkt, een kavel op Airpark, is door een bedrijf 
slechts te verkrijgen door een vestiging op Airpark. Van distributie van het fysieke produkt is 
hierdoor geen sprake. 

Toch kan er gesproken worden van distributiekanalen. In de huidige situatie is gemeente 
Budel zelf de aanbieder van het bedrijventerrein. Het behoort echter in principe ook tot de 
mogelijkheden de verkoop bij een makelaar onder te brengen. Daamaast zou voor Airpark 
bijvoorbeeld ook een investeerder of een belegger gezocht kunnen worden. Om te kunnen 
beoordelen of deze altematieve distributiemogelijkheden te prefereren zijn boven het zelf 
aanbieden van het bedrijventerrein, zal nader onderzoek vereist zijn. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Het belang dat de gemeente heeft bij de ontwikk.eling van Airpark, is voldoende duidelijk. De 
gemeente wenst te komen tot werkgelegenheidsontwikkeling en wellicht tot een meer gevari
eerde werkgelegenheidsstructuur. 

Het belang van de ontwikkeling van Airpark blijft echter niet beperkt tot lokaal niveau. Ook 
de regio heeft een belang bij de ontwikk.eling van dit terrein. In de eerste plaats is de regio 
natuurlijk niet gebaat met een gemeente met een dreigende werkgelegenheidsproblematiek. In 
de tweede plaats wordt met de ontwikk.eling van Airpark tevens de ontwikk.eling van de 
luchthaven gestimuleerd. Luchthaven Bude! biedt mogelijkheden om, zeker op de langere 
termijn, de regionale economie een impuls te geven! Het verdient aanbeveling de regio en de 
provincie van het navolgende te overtuigen: 

- Airpark Brabant en luchthaven Bude! zijn van een andere orde dan Eindhoven Airport en 
Welschap. Ten opzichte van Welschap is Airpark kleinschalig, relatief laag geprijsd en, 
indien het luchtvaartgebonden bedrijven betreft, specifiek gericht op de kleine luchtvaart. 
Ondanks dat beide terreinen aan een luchthaven liggen, is er zeker geen sprake van een 
identiek aanbod. De regio dient het navolgende te beseffen: door de variatie aan terreinen in 
termen van functie en prijs, kan de concurrentiekracht ten opzichte van de andere regio's 
worden vergroot! 

- Hetzelfde gaat op voor de beide luchthavens. De concurrentiekracht van de regio kan wor
den vergroot, door niet alleen naar buiten te treden met een luchthaven (Eindhoven 
Airport), maar met twee in functie en aard verschillende luchthavens! Wat kan de 
intemationale orientatie van de regio nu nog beter onderstrepen, terwijl de regio bovendien 
de enige in Nederland is, die zowel over een grote als een kleine lucht- haven beschikt. Ook 
met luchthaven Bude! wordt een kwalitatief hoogwaardig stuk infrastructuur geboden, die 
een vestigingsplaatsfactor van belang kan zijn voor bedrijven die zich in de toekomst in de 
regio zouden willen vestigen. 

NV REDE is de eerste partij die inziet, dat ook de regio belang heeft bij de ontwikk.eling van 
Airpark. Recent heeft NV REDE besloten Airpark in de promotie en acquisitie van de regio 
mee te nemen. 

De ontwikkelingen van Airpark worden echter belemmerd door het provinciale beleid en de 
angst voor aantasting van de ontwikk.eling van Eindhoven Airport. Om (een gezonde) ontwik
keling van Airpark mogelijk te maken, dient gemeente Bude! minimaal onder de acquisitie
beperkingen uit te komen en bij voorkeur af te komen van de status van groeiklasse 3 
gemeente. Om een oplossing te vinden in de knellende bepalingen wordt het navolgende 
aanbevolen: 

- Onderzoek door een internationaal jurist, om de beperkingen te toetsen aan het Europese 
recht (ten aanzien van "de vrijheid van vestiging" en "regels betreffende de mededinging"). 

- Onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking/samengaan met gemeente Weert. 
- Politiek lobbywerk, ondersteund door overtuigende argumenten. Hetgeen neerkomt op 

medestanders vergaren, ten aanzien van de gewenstheid van de ontwikk.eling van Airpark 
en luchthaven Bude!. 
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Aan de hand van dit onderzoek kan geen uitspraak gedaan worden inzake de haalbaarheid van 
Airpark. Onder de haalbaarheid wordt verstaan: een rendabele exploitatie, binnen de gestelde 
exploitatietermijn van 8 jaar. Zowel de haalbaarheid als de onhaalbaarheid zijn niet aan tonen. 

Gemeente Budel wenst Airpark binnen bovengenoemde termijn volte krijgen. Om dit te ver
wezenlijken Iijkt het erop, dat de gemeente zich niet kan beperken tot bedrijven die gebruik 
willen maken van de faciliteiten van de luchthaven. De kleine zakelijke luchtvaart staat nog 
in de kinderschoenen, en de ontwikkelingen van de luchthaven en in relatie daarmee de be
drijven die hiervan gebruik willen maken, zijn te typeren als ontwikkelingen op de langere 
termijn. Het wordt daarom aanbevolen de doelgroep mimer te definieren. De belangrijkste 
doelgroep voor Airpark zou hiermee worden de intemationaal ~eorienteerde bedrijven, uit 
zowel het binnen- als buitenland. Daar de meeste verplaatsingen over korte afstand plaatsvin
den, verdient het aanbeveling de nadruk op de eigen regio en de omliggende regio's te leggen. 

Daar de gemeente de wens heeft zo snel mogelijk tot uitgifte van het bedrijventerrein te 
komen, lijkt het verstandig om in de eigen regio en omliggende regio's alle bedrijven te 
benaderen. Ook deze bedrijven creeren werkgelegenheid. Deze bedrijven beYnvloeden de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven weliswaar niet direct, maar we! indirect 
(middels de financiele relatie met de luchthaven). Wanneer echter blijkt dat de vraag van de 
intemationaal georienteerde bedrijven van voldoende omvang is, verdienen deze de voorkeur. 
De daadwerkelijke exploitatievoortgang zal hierin de bepalende factor zijn. 

De bovengenoemde bepaling van doelgroepen kan niet onderbouwd worden met kwantita
tieve inschattingen van de vraag. Dit is ook de reden, dat er geen uitspraak over de haalbaar
heid van de exploitatie gegeven kan worden. Het is zelfs de vraag of er bij een dergelijke 
complexe markt en een bedrijventerrein dat inspeelt op toekomstige ontwikkelingen, wel tot 
concrete inschattingen van de vraag gekomen kan worden. 

Er zal nog aanvullend werk nodig zijn om een marketingplan voor Airpark op te stellen. Het 
verdient aanbeveling toekomstig werk nadrukkelijk te richten op de mogelijkheden om 
Airpark op een zo'n aantrekkelijke mogelijke wijze aan de markt te presenteren, zowel met 
betrekking tot het Produkt, de Prijs als (wellicht met name) de Promotie. Daar Airpark op 
risico ontwikkeld is, zal de gemeente ook voor de toekomst risico's moeten durven nemen. 
Een afwachtende houding totdat er "zekerheid" verkregen wordt omtrent de vraag, brengt een 
grote kans op renteverliezen met zich mee. Wanneer de gemeente de exploitatie van Airpark 
niet !anger in eigen handen wil houden, is wellicht een belegger of een investeerder te 
interesseren in Airpark. 

De bovengenoemde risico's kunnen gerelativeerd worden. Vanuit de markt bezien zijn diverse 
positieve feiten/ontwikkelingen waargenomen (zie "kansen" Airpark, hoofdstuk 8). Hierbij 
kan Airpark bouwen op een sterke regio (zie sterkten Airpark), waaronder de sterke intema
tionale orientatie van de bedrijvigheid. Dit is wellicht een factor van betekenis voor intema
tionaal georienteerde bedrijven om zich ook in de regio te vestigen. Mede gezien de gunstige 
ligging ten opzichte van de kemgebieden in Belgie, de Randstad, het Ruhrgebied en het 
Europa zonder grenzen, en de potentiele waardestijging en representativiteit van de lokatie, 
mag de gemeente in ieder geval hoop hebben dat het nemen van risico's beloond kan worden! 
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Bijlage 1 Overige onderzoeksgebieden van de 
opdrachtformulering 

Bijlage 1 

1 - In de opdrachtformulering werd ook gezegd, dat het mogelijk interessant zou zijn te 
onderzoeken wat de meest ideale vorm van bestuurlijke structuur voor een gezamen
lijke (Airpark Brabant en Kempen Airport) exploitatie zou kunnen zijn. Dit 
onderzoeksgebied is uit de opdrachtformulering geschrapt, omdat de gemeente 
hieraan een dergelijk lage prioriteit hechtte, dat dit verschoven is tot na het 
afstudeeronderzoek. 

2 - In de opdrachtformulering werd ook gesproken over een onderzoek naar bedrijfs
vestigingen op terreinen, aansluitend op luchthavens, en in de buurt daarvan. Dit 
onderzoek zou verricht moeten worden bij kleine luchthavens, zoals Speyer en 
Mannheim en een aantal nader te selecteren vliegvelden voor de kleine luchtvaart in 
Europa. 

Met de constatering dat het in het goederentransport niet plaats zal vinden op 
luchthaven Bude!, zou dit onderzoek met name toegespitst zijn op bedrijven die 
gebruik maken van de luchthaven voor het zakelijke personenvervoer. Dit onderzoek 
heeft niet plaats gevonden, omdat er volgens de heer Fransen van luchthaven Budel 
geen vergelijkbare situatie in Europa te vinden is. Met een vergelijkbare situatie wordt 
bedoeld: een bedrijventerrein aan een kleine luchthaven in een landelijke gemeente. 
De lokatietheorie leert dat situaties niet zomaar projecteerbaar zijn. 
Verschillende regiokenmerken kunnen al andersoortige bedrijven aantrekken. 
Daarnaast zijn de ontwikkelingen in een stad als Speyer of een grote stad als 
Mannheim niet zomaar te projecteren op gemeente Budel (landelijke gemeente). Het 
produkt is niet alleen het bedrijventerrein maar omvat in ieder geval de gemeente 
waarin het gelegen is. Ook geldt dat de lokatiefactor "kleine luchthaven" slechts een 
van de factoren is, die een rol speelt in het keuzeproces van een lokatie. Er spelen 
diverse factoren een rol ( die verschillen tussen landen, regio's en lokaties) die 
onderling zeer moeilijk vergelijkbaar zijn, dan wel uniek zijn voor een bepaalde 
situatie, waardoor projectie welhaast onmogelijk lijkt. 
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Bijlage 2 

Bijlage 2 Rijksbeleid inzake de ruimtelijke ordening 

Lange tijd vertoonde de ruimtelijke ordening in Nederland, ten opzichte van de ontwikkeling 
en migratie van de bedrijvigheid, een sterk volgend karakter: 

de toekomstige ontwikkeling en spreiding van woningen; 
de toekomstige ontwikkeling van de infrastructuur; 
de toekomstige recreatievoorzieningen; 
etc., 

werden in hoofdzaak afgeleid uit de te verwachten groei en spreiding van de werk
gelegenheid. 

Voor deze volgende, zwakke positie van de ruimtelijke ordening, ten opzichte van de 
bedrijvigheid, waren diverse factoren verantwoordelijk. Te noemen zijn onder andere: 

een maatschappelijke voorkeur voor een relatief vrije markteconomie, waarbij de 
bedrijven een grote vrijheid van vestigingskeuze genoten; 
weinig of geen besef van exteme problemen (zoals congestie en overlast) verbonden 
aan groei en verplaatsing van bedrijven; 
weinig of geen instrumenten binnen de sfeer van ruimtelijke ordening (afgezien van 
de aanleg van bedrijventerreinen) om ontwikkeling en lokatie van bedrijven effectief 
te beYnvloeden. 

Dit beeld is de afgelopen jaren wel zeer grondig gewijzigd. Meer en meer worden aan de 
verplaatsing en ontwikkeling van bedrijven vanuit de ruimtelijke ordening een reeks van 
voorwaarden, zo men wil beperkingen gesteld. Deze beperkingen worden gesteld omdat de 
overheid greep wenst te krijgen op de ontwikkeling en verplaatsing van de bedrijvigheid. Qua 
uitwerking komt dit streven vooral in recente streekplannen en bestemmingsplannen tot 
uitdrukking. Het is duidelijk, dat de overheid direct en indirect meer invloed de bedrijvigheid 
krijgt, respectievelijk gaat krijgen. 

De relevante rijksplannen van het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn: 

a - de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (Rijk, 1988); 
b - de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening Extra (Rijk, 1991). 
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a - Vierde Nota voor de Ruimteitike Ordenin2 

Deze nota plaatst Nederland in noord-west Europees perspectief. Intemationalisering en 
Europese eenwording dwingen tot voortdurend investeren in bedrijven en bedrijfsomgeving. 
Overal in Europa worden grote projecten van stedelijke vemieuwing en infrastructuur aange
pakt. Alleen door nog meer te investeren dan anderen, kan de positie van Nederland verbeterd 
worden (R. den Dunnen, ESB 1993). Tegen deze achtergrond heeft de regering in de "Vierde 
Nota voor de Ruimtelijke Ordening" dertien stedelijke knooppunten aangewezen (figuur 1). 

Deze stedelijke knooppunten zijn geselecteerd op hun goede uitgangspositie in de inter
nationale wedloop. Het economisch kemgebied van Nederland is daarbij aangegeven als een 
zich in oostelijke en zuidoostelijke richting uitbreidend netwerk, aangeduid als de "stedenring 
centraal Nederland". De relatie met soortgelijke concentratiegebieden in de regio's 
Antwerpen-Gent-Brussel, Maastricht-Aken-Luik en het Ruhrgebied speelt daarbij een rol. 

Binnen de stedenring worden delen nader onderscheiden. Brabant bevindt zich in het zuiden 
van de stedenring en neemt daar een belangrijke positie in tussen enerzijds de Randstad (met 
de mainports Schiphol in de Noordvleugel van de Randstad, en Rotterdam in de Zuidvleugel 
van de Randstad) en anderzijds de eerder genoemde concentraties in Belgie en Duitsland. 

Figuur 1 Noord-Brabant in intemationaal verband. 
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Bron: Streekplan Noord-Brabant, 1992. 
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Stedelijke knooppunten krijgen op diverse terreinen een voorkeursbehandeling: o.a. bij de 
vestiging van hoogwaardige voorzieningen, bij de planning van verkeers- en vervoers
voorzieningen, en bij infrastructurele voorzieningen als de aanleg van het telecommunicatie
net. 

Van de dertien knooppunten bevinden zich er maar liefst drie in de provincie Noord-Brabant, 
te weten Eindhoven, Breda en Tilburg. Hierbij hebben de steden Breda en Tilburg de status 
als nationaal stedelijk knooppunt; Eindhoven heeft zelfs de status als intemationaal stedelijk 
knooppunt. 

b - Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordenin2 Extra 

Deze nota is een aanvulling op de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening. In deze nota 
wordt de provincies tevens instrumenten geboden om sturend op te treden en selectiviteit te 
betrachten op tal van onderdelen van het ruimtelijk beleid. 

De belangrijkste onderdelen van het ruimtelijke beleid zijn: 

1 - Verstedelijkingsbeleid: Het verstedelijkingsbeleid streeft concentratie van wonen, 
werken en voorzieningen in de steden na. Verstedelijking van het landelijke gebied 
dient te worden tegengegaan. Dit beleid dient vele doelen ( o.a verbeteren van de 
milieukwaliteit en het in stand houden van de natuur), waaronder een economisch 
doel. Het beleid dient versnippering van sociaal/economische activiteiten tegen te 
gaan. Doe! is deze te concentreren, waardoor schaalvoordelen te behalen zijn. 

2 - Mobiliteitsbeleid: Het mobiliteitsbeleid is gericht op het terugdringen van 
vermijdbaar autogebruik: de beperking van de automobiliteit. Het is gericht op het 
verkorten van de lengte van verplaatsingen en de sturing in de keuze van individuele 
en groepen burgers in de richting van het gebruik van collectieve vervoermiddelen en 
het langzame verkeer. Tevens is het gericht op de sturing in de keuze van 
transportondememingen van altematieve vervoermiddelen voor het goederenvervoer, 
zoals vervoer per rail en water. Het doel van het beleid is milieuhygienische voordelen 
(terugdringing van luchtvervuiling, geluidshinder en verzuring) en economische 
voordelen (bevordering van de doorstroming van zakelijk- en goederenvervoer) te 
behalen. 

Het belangrijkste beleid is het verstedelijkingsbeleid. Het mobiliteitsbeleid geldt met name 
voor de steden. 

Een belangrijk instrument <lat de provincies ter beschikking gesteld wordt, is het zogenaamde 
"groeiklassebeleid". Het groeiklassebeleid is met name een instrument voor het verwezen
lijken van het verstedelijkingsbeleid, maar heeft tevens een relatie met het mobiliteitsbeleid. 
Aan het groeiklassebeleid wordt nog uitgebreid aandacht besteed. 
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Bijlage 3 Provinciale beleid van Noord-Brabant 
inzake de ruimtelijke ordening 

Bijlage 3 

De belangrijkste publikatie van de provincie is het streekplan. Het streekplanbeleid heeft 
betrekking op een periode van minimaal 15 jaar. Het streekplan wordt eens in de paar jaar 
herzien. In de tussentijd worden aanvullingen, veranderingen en nadere uitwerkingen gepu
bliceerd. Voorbeeld van een nadere uitwerking is het "Structuurschema bedrijventerreinen". 

In het streekplan wordt getracht een mate van globaliteit aan te houden, die voldoende ruimte 
toelaat aan lagere overheden en particulier initiatief, en tegelijkertijd recht doet aan de 
wezenlijke hoofdpunten van het provinciale beleid. De flexibiliteit komt tot uitdrukking in de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (GS) om afte wijken van bepaalde beleidsuitspraken 
uit het streekplan. 

Een zeer belangrijk onderdeel van het streekplan is het groeiklassebeleid. De indeling in 
groeiklassen en het groeiklassebeleid wordt achtereenvolgens in drie onderdelen toegelicht: 

1 - de indeling in groeiklassen; 
2 - overzicht van groeiklassen; 
3 - het groeiklassebeleid. 

1 - Indeling in groeiklassen 

In het streekplan van Noord-Brabant (1992) worden de gemeenten van deze provincie 
opgedeeld in een of meerdere kemen. Deze kemen worden vervolgens ingedeeld in groei
klassen. Leidraad hierbij is de werkgelegenheids- c.q. verzorgingsfunctie die de kemen 
vervullen. Er zijn vijf groeiklassen, groeiklasse 1 t/m 5. De werkgelegenheids- c.q. 
verzorgingsfunctie neemt van klasse 1 naar5 toe. Ruwweg worden de dorpskemen in de 
lagere klassen (groeiklasse 1 t/m 3) ingedeeld en de steden in groeiklasse 5. Groeiklasse 4 is 
voorbehouden aan twee paar gemeenten, die twee aan twee ingedeeld zijn. 

Binnen groeiklasse 5 wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele steden en stads
regio's. De stadsregio's worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een grote stad 
omringd door een aantal verstedelijkte dorpen. Tussen de grote stad en de dorpen bestaat een 
verwevenheid, die zich zowel ruimtelijk als functioneel manifesteert. De mate van 
verwevenheid tussen de grote stad en de ornliggende dorpen is bepalend voor de keuze of een 
gemeente wel of niet binnen de stadsregio valt. Binnen een stadsregio wordt een centraal 
stedelijk gebied onderscheiden. 

Figuur 1 geeft een overzicht van de groeiklasseindeling van Noord-Brabant. Figuur 2 geeft de 
stadsregio Eindhoven/Helmond weer. Dit is de stadsregio die van belang is voor gemeente 
Budel. Vervolgens wordt in het tweede onderdeel van deze bijlage een gedeeltelijk overzicht 
van groeiklassen weergegeven. Gemeente Budel is ingedeeld in groeiklasse 3. Tot slot wordt 
in het derde onderdeel van deze bijlage nader ingegaan op het groeiklassebeleid. 
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Figuur I Groeiklasseindeling provincie Noord-Brabant 
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Bron: Streekplan Noord-Brabant, 1992. 
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Figuur 2 Overzicht stadsregio Eindhoven/Helmond. 
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Bron: Streekplan Noord-Brabant, 1992. 

2 - Overzicht groeiklassen 

Groeiklasse 5: 

Nuenen 

Bijlage 3 

~~ 
Helmond ) 

I 

Mierlo 

Stadsregio Breda: Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen, Prinsenbeek, Etten-leur, Oosterhout 
en Dorst. 
Het centraal stedelijk gebied in de stadsregio omvat de gemeenten Breda, Prinsenbeek, 
Etten-Leur, Teteringen en Oosterhout. 

Stadsregio Eindhoven/Helmond: Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Waalre, Geldrop, 
Nuenen, Son, Best, Valkenswaard, Aarle-Rixtel en Mierlo. 
Het centraal stedelijk gebied in de stadsregio omvat de gemeenten Eindhoven, Helmond, 
Veldhoven, Geldrop, Nuenen, Best, Valkenswaard, Aarle-Rixtel en Mierlo. 

Stadsregio 's-Hertogenbosch: 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Vlijmen en Vught. 
Het centraal stedeltik gebied in de stadsregio omvat de gemeenten 's-Hertogenbosch en 
Rosmalen. 

Stadsregio Tilburg: Tilburg, Goirle, Berkel-Enschot en Udenhout. 
Het centraal stedelijk gebied in de stadsregio omvat de gemeenten Tilburg, Goirle en 
Berkel-Enschot. 
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Overige gemeenten in groeiklasse 5: Bergen op Zoom, Oss, Roosendaal en Waalwijk. 

Groeiklasse 4: Boxmeer-Cuijk en Uden-Veghel. 

Groeiklasse 1 2 en 3: In deze groeiklassen vallen alle overige dorpen van Noord-Brabant. Op 
de indeling deze kemen in de regio Zuid-Oost-Brabant, wordt later nog teruggekomen in 
bijlage 5. 

3 - Groeiklassebeleid 

Het streven naar versterking van de stedelijke structuur en het openhouden van het landelijk 
gebied (het verstedelijkingsbeleid) vormt de grondslag voor het provinciale groeiklassebeleid. 
De term "groeiklasse" geeft de mate aan, waarin verstedelijking van een kem gewenst is. Aan 
de hand van de groeiklasseindeling kunnen mogelijkheden voor woningbouw, de ontwikke
ling van bedrijventerreinen en voorzieningen aangegeven worden. Het groeiklassebeleid is 
een instrument voor het verstedelijkingsbeleid, maar gedeeltelijk ook voor het mobiliteits
beleid. In een groeiklasse 3-kem zal er bijvoorbeeld geen sprake mogen zijn van nieuw
vestiging van bedrijvigheid die voorziet in een boven-regionale arbeidsbehoefte of van 
bijvoorbeeld een toevoeging van een omvangrijk woongebied. 

Het groeiklassebeleid houdt in dat binnen de stadregio's een centraal stedelijk gebied is aan
gewezen, waarin geen groeibeperkingen gelden. Ook voor de individuele groeiklasse 
5-kemen gelden geen groeibeperkingen. Voor de groeiklasse-kemen 4 t/m 1 gelden in 
toenemende mate groeibeperkingen, ten gunste van de groeiklasse 5-kemen. De buiten het 
centraal stedelijk gebied gelegen kemen binnen de stadsregio kennen voorlopig ook nog 
groeibeperkingen. 

Groeiklasse 5 en stadsregio's 

Voor het welslagen van het verstedelijkingsbeleid is het noodzakelijk dat de Brabantse steden 
aantrekkelijk blijven als plek om te wonen, te werken en te winkelen. Bovendien moeten de 
gebieden buiten de kemen in groeiklasse 5 zo min mogelijk verstedelijken. De kwaliteits
verbetering van het stedelijke leefmilieu heeft hoge prioriteit. 

De steden dienen naast de opvang van hun eigen groei ook ruimte te bieden aan extra groei, 
voortkomend uit alle vestigingsoverschotten ( die door het groeiklassebeleid met betrekking 
tot de lagere groeiklassen geen plaats meer kunnen krijgen) van het gebied waarin de 
betreffende stad is gelegen. Om deze taak waar te kunnen maken zijn de grote steden Breda, 
Eindhoven/Helmond,'s-Hertogenbosch en Tilburg in stadsregio's opgenomen. In deze regio's 
is extra ruimte voor woningen, bedrijventerreinen en voorzieningen. In eerste instantie dient 
het centraal stedelijk gebied voor de opvang. 

Pagina 4 



Bijlage 3 

Groeiklasse 4 

De ontwikkelingsmogelijkheden van de groeiklasse 4-kernen worden beperkt, tot wat nodig is 
om de regionale werkgelegenheids- c.q. verzorgingsfunctie waar te maken. 

Groeiklasse I, 2 en 3 

Dorpen in de groeiklassen I en 2 hebben een lokale functie. De ontwikkelingsmogelijkheden 
worden in beginsel beperkt tot wat voor lokale ontwikkeling noodzakelijk is. Dorpen in 
groeiklasse 3 vervullen een beperkt boven-lokale functie voor de omliggende dorpen in 
groeiklasse I en 2. Op grond van deze beperkte boven-lokale functie is wat meer groei 
toegestaan dan in de omliggende dorpen. 

Wonen 

De woningvoorraadtoename binnen de regio (het samenwerkingsgebied) dient geconcen
treerd te worden in de 2roeiklasse 5-kemen, met het oog op de gewenste verstedelijking. In 
principe mogen in de dorpen in de groeiklassen I tot en met 4 niet meer woningen gebouwd 
worden dan volgens het maximum van de groeiklasse is toegestaan. Waar <lat nodig is, wordt 
extra woningbouw aan de stedelijke gebieden toegekend. Deze extra woningbouw wordt in 
mindering gebracht op de berekende woningvoorraadtoename in het landelijke gebied 
(groeiklasse 2 en 3 ). 

De woningbouw in groeiklasse 1, 2. en 3-kemen dient uitsluitend ten goede te komen aan de 
opvang van de eigen woningbehoefte; <lat wil zeggen de woningbehoefte van diegenen die ter 
plaatse geboren en getogen zijn of economisch aan de kern gebonden. Een positief migratie
saldo is niet in overeenstemming met de functie van deze dorpen en daarvoor dienen dan ook 
geen woningen gebouwd te worden. De woningbouw wordt verder beperkt ten behoeve van 
de gewenste toename van de woningvoorraad in de groeiklasse 4- en 5-kernen. Groeiklasse 
3-kernen worden iets minder gekort dan groeiklasse 2-kernen omdat deze de beperkt boven
lokale functie vervullen. 

In groeiklasse 4 mag gebouwd worden voor de opvang van de per saldo natuurlijke groei. 
Daarenboven mag ten hoogste 15% meer woningen gebouwd worden, voor zover nodig voor 
de huisvesting van economisch gebondenen en voor de opvang van de woningbehoefte uit 
groeiklasse 2- en 3-kernen uit de regio. 

Voorzieningen 

Voorzieningen met een gewestelijk verzorgingsfunctie en hoger, dienen gevestigd te worden 
in de 2roeik!asse 5-kemen ( een gewest is een kleiner gebied dan een regio ). 

Het aanbod van voorzieningen in de dorpen in de groeiklasse I, 2 en 3 dient zich als regel te 
beperken tot de lo kale voorzieningen, af gestemd op de verzorgingsfuntie van de betreffende 
kern. 
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Werken 

De steden zijn van essentieel belang voor het produktiemilieu in Noord-Brabant. De 
mogelijkheden van de steden om de bedrijvigheid aan te trekken en tot ontwikkeling te laten 
komen moeten optimaal benut worden. Het aanbod van bedrijventerreinen dient qua aard en 
omvang op deze mogelijkheden afgestemd te zijn. 

Het bedrijventerreinenbeleid in de stadsregio's is gericht op: 

de situering van nieuwe kantoorlokaties en bedrijventerreinen binnen het centraal 
stedelijk gebied; 
de ontwikkeling van hoogwaardige lokaties voor specifiek bedrijven en kantoren in de 
grote steden, om aan de vraag van nationale en intemationale bedrijven te voldoen; 
differentiatie van bedrijventerreinen om de diverse marktsegmenten te kunnen 
bedienen; 
een optimaal en doelmatig ruimtegebruik met behulp van een stads-regionale 
afstemming van de aanleg, de uitgifte en het gebruik van bedrijventerreinen. 

Uit een oogpunt van verstedelijking en mobiliteit is de ontwikkeling van (boven)regionale 
bedrijventerreinen buiten de stadsregio's en de individuele groeiklasse 5-kemen ongewenst. 

Er wordt een terughoudend beleid ten aanzien van bedrijventerreinen in de groeiklasse 1-, 2-
en 3-kemen gevoerd, ten gunste van de kemen in groeiklasse 4 en 5. Dit wordt nog toegelicht 
in het provinciale beleid inzake bedrijventerreinen (zie o.a. bijlage 5). 
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Bijlage 4 Indeling in COROP-regio's 

Een veel gebruikte indeling is de indeling in COROP-regio's (COROP: Coordinatie Com
missie Regionale Onderzoek Programma). Deze COROP-regio's worden ook wel samen
werkingsgebieden genoemd. Nederland is ingedeeld naar 40 COROP-regio's (bron: CBS). 

Figuur 1 geeft de COROP-regio's van Noord-Brabant weer. Te onderscheiden zijn de regio's: 
West-Brabant (33), Midden-Brabant (34), Noord-Oost-Brabant (35A en 35) en Zuid-Oost
Brabant (36). Gemeente Budel ligt in de regio Zuid-Oost-Brabant. 

Deze indeling van Noord-Brabant is nieuw. In de vorige indeling werden de regio's 
Westelijk-Noord-Brabant, Breda, Midden-Brabant, Noord-Oost-Brabant, Eindhoven/ 
Kempenland en Belmond onderscheiden. De oude regio's Eindhoven/ Kempenland en 
Belmond zijn samengevoegd tot de regio Zuid-Oost-Brabant. Dit wordt ook wel eens regio 
Eindhoven genoemd. 

Voor Zuid-Oost-Brabant nabijgelegen regio's in de provincie Limburg zijn: Noord-Limburg 
(37) en Midden-Limburg (38). 

Figuur 1 COROP-regio's 
--.,,;-

29 A 

legenda: 

- ·- __ provinciegrens 

_ grens Coroo-gebied 

. .••••.. grens sub-Corop-gebied 

22 nummer van het Coroo-gebied 

Bron: Centraal Bureau voor de statistiek. 
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Bijlage 5 Provinciale beleid inzake bedrijventerreinen 

Ter nadere uitwerking van het streekplanbeleid inzake bedrijventerreinen, is voor iedere regio 
in Noord-Brabant een "Structuurschema Bedrijven-terreinen (SBT)" opgesteld. Bet SBT van 
de regio Eindhoven/Kempenland is van belang voor gemeente Budel. De regio's Eindhoven/ 
Kempenland en Belmond zijn samengevoegd tot de regio Zuid-Oost-Brabant; de SBT's zijn 
hieraan nog niet aangepast. 

De bijlage bespreekt achtereenvolgens: 

1 - de indeling in groeiklassen van de regio Zuid-Oost-Brabant; 
2 - het algemene beleid inzake bedrijventerreinen voor alle regio's; 
3 - het aanvullende beleid voor de regio Eindhoven/Kempenland; 
4 - het toekomstige bedrijventerreinenbeleid. 

1 - Indeling in groeiklassen van de regio Zuid-Oost-Brabant 

Regio Zuid-Oost-Brabant wordt ingedeeld in de stadsregio Eindhoven/Helmond en kemen in 
de groeiklassen 1, 2, en 3. De regio heeft geen groeiklasse 4-kemen. De indeling van de 
kemen in groeiklassen 1, 2, en 3 laten zich voor de regio Eindhoven/Kempenland en de regio 
Belmond in de tabellen 1 en 2 weergeven. 

Tabel 1 Regio Eindhoven/Kempenland 

Gemeente Groeiklasse 1 Groeiklasse 2 Groeiklasse 3 

Bergeijk Weebosch Bergeijk 
Bladel Netersel Blade! 
Budel Budel-Dorplein Budel 

Budel-Schoot 
Eersel Duizel Eersel 

Steensel 
Beeze Beeze 
Boogeloon Casteren Bapert 

Boogeloon 
Leende Leenderstrij p Leende 
Luyksgestel Luyksgestel 
Maarheeze Gastel Maarheeze 

Soerendonk 
Oirschot Sterksel Oirschot 
Reuse! Spoordonk Reusel 
Riethoven Riethoven 
Valkenswaard Borkel en Schaft 
Vessem Knegsel Vessem 

Wintelre 
Westerhoven Westerhoven 
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Tabel2 Regio Helmond 

Gemeente Groeiklasse 1 Groeiklasse 2 Groeiklasse 3 

Asten Heusden Asten 
Ommel 

Bakel Milheeze Bakel 
Rips 

Beek en Donk Beek en Donk 
Deume Helenaveen Deume 

Liessel 
Neerkant 
Vlierden 

Gernert Elsendorp Gernert 
Handel 
Mortel 

Lieshout Mariahout Lieshout 
Someren Lierop Someren 

Someren-Eind 
Someren-Heide 

Gemeente Budel is opgedeeld in drie kemen. De hoofdkem Budel is in groeiklasse 3 
ingedeeld, de nevenkemen Budel-Schoot en Budel-Dorplein zijn ingedeeld in groeiklasse 1. 
Voor gemeente Budel zijn de omliggende kemen in de lagere groeiklassen, de kemen van 
gemeente Maarheeze (Gastel, Soerendonk, Sterksel en Maarheeze). Deze informatie wordt 
weergegeven om tabel 3, die in deel 2 weergegeven wordt, voor gemeente Budel te kunnen 
interpreteren. 
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2 - Algemene beleid inzake bedrijventerreinen voor alle regio's 

Ook in de SBT's wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de groeiklasse 4- en 
5-kemen waarvoor een stimuleringsbeleid geldt en anderzijds de groeiklasse 1-, 2- en 
3-kemen waarvoor een meer of minder beperkend beleid van kracht is. 

K walitatieve maatstaven 

De bedrijventerreinen in de groeiklasse 1-, 2- en 3-kemen moeten voldoen aan kwalitatieve 
maatstaven. Het betreft zaken als maximale kavelgrootte, milieucategorie (zie bijlage 8), 
herkomst van de meerderheid van de werknemers, kantoorontwikkeling en groothandels
activiteiten. In tabel 3 zijn deze maatstaven samengevat. 

Tabel 3 Kwalitatieve maatstaven bij de toepassing van het bedrijventerreinenbeleid in 
groeiklasse 1-, 2- en 3-kemen. 

Groei- Bedrijven- Maximale Milieu- Herkomst Kantoor-
klasse terrein kavel- categorie meerderheid ontwik-

grootte werknemers keling 

I nee,overlegin max. I en 2; overwegend nee 
bijzondere situatie 2500 m2 vrijstelling uit de kem 

cat. 3 

2 ja, plaatselijk max. 1, 2 en 3; overwegend nee 
3500 m2 vrijstelling uit de kem 

cat. 4 

3 ja, t.b.v. hoofdkem maz. l,2,3en4; overwegend nee 
en omliggende 5000 m2 vrijstelling uit hoofdkem 
kemen in lagere cat. 5 + 
groeiklasse nevenkemen 

Toelichting tabel: 

- De maximale kavelgrootte geldt voor het merendeel (+/- 75%) van het bedrijventerrein. 
- Kantoor ontwikkeling wordt op bedrijventerreinen in de groeiklasse 1-, 2- en 3-kemen als 

zelfstandige ontwikkeling niet toegestaan; het dient een onderdeel te zijn van de 
centrumontwikkeling. 

Werking groeiklassebeleid 

Groothandels-
activiteiten 

nee, overleg in 
bijzondere situaties 

ja, plaatselijk 

ja, t.b .v. hoofdkern 
en omliggende 
kemen in een 
lagere groeiklasse 

Het vestigingsklimaat van de kleinere kemen (lage grondprijzen, mogelijkheid tot plaatsen 
van bedrijfswoningen, enz.) vormt een goede voedingsbodem voor startende en/of ambtelijke 
bedrijven. Teneinde het verstedelijkingsbeleid te realiseren, dient een bedrijf dat "de kem 
ontgroeid is" tijdig te verplaatsen naar een kem van een hogere groeiklasse, waar arbeids
potentieel, infrastructuur en toekomstperspectief meer zijn toegesneden op de vestiging van 
degelijke "doorgroeiers". Een bedrijf is de kem ontgroeid, indien het niet meer aan de 
kwalitatieve maatstaven van de betreffende groeiklasse voldoet. 
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Er wordt bij het groeiklassebeleid een onderscheid gemaakt tussen nieuwe vestigingen, 
doorgroeiende bedrijven die verplaatsen binnen de gemeente en bedrijven die uitbreiden ter 
plaatse. 

Bij bedrijfsverplaatsingen speelt het belang van reeds gedane investeringen in veel mindere 
mate een rol, dan in het geval van uitbreiding ter plaatse. Bij nieuwe vestigingen en bedrijfs
verplaatsingen, zal daarom nadrukkelijk overwogen moeten worden bedrijven door te 
verwijzen naar kernen van een hogere groeiklasse, als aard, omvang en functie van het bedrijf 
niet overeenkomen met de kwalitatieve maatstaven van de kem. 

Voor de uitbreiding van bestaande bedrijven op een bedrijventerrein geldt dit in verminderde 
mate. Echter wanneer een uitbreiding de lokale of beperkt boven-lokale functie overstijgt, 
verdient verplaatsing naar een kem met een hogere groeiklasse de voorkeur. 

Instrumenten 

Om het groeiklassebeleid met betrekking tot bedrijventerreinen waar te kunnen maken, 
worden de gemeenten in de groeiklasse 1, 2, en 3 kemen middels het bestemrningsplan van 
het bedrijventerrein beperkt in de mogelijkheden. Daamaast is recent een nieuw instrument 
gei'ntroduceerd. Middels een uitgave "Handleiding vestiging bedrijven ( 1993 )", die het 
"bedrijfsplan" introduceert, worden de gemeenten en het bedrijfsleven op de hoogte gesteld 
van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de groeiklasse 1, 2, en 3. Deze handleiding 
wordt verspreid middels de Kamers van Koophandel. 

Bestemmingsplan 

Het bestemrningsplan is het feitelijke juridische toetsingskader voor de vestigings-, 
uitbreidings-, of verplaatsingsplannen van bedrijven. Bij de uitgifte van percelen moet de 
gemeente erop toezien, dat deze worden gebruikt conform de doelstellingen van het 
streekplan en het SBT, zoals neergelegd in het bestemmingsplan. 

Niet bedoelde uitgiften worden later niet door de provincie gecompenseerd en gaan daarom 
ten koste van de uitbreidingsmogelijkheden van de plaatselijke bedrijven. Een selectief 
uitgiftebeleid is daarom in het belang van de gemeente en het plaatselijke bedrijfsleven. 
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Bedrijfsplan 

Na de vaststelling van het streekplan hebben het provinciaal bestuur en het georganiseerde 
bedrijfsleven (SEOB/PSK) besloten tot de instelling van een gemengde werkgroep 
"Economische Dynamiek Streekplanbeleid". Bedoeling hiervan was gezamenlijk de 
beleidsmarges die het streekplan biedt vast te stellen. Het resultaat hiervan is vastgelegd in 
een "Handleiding vestiging bedrijven" (november 1993). In deze handleiding wordt het 
bedrijfsplan gei'ntroduceerd. 

Het provinciaal bestuur en het georganiseerde bedrijfsleven zijn van mening dat ook de 
economische dynamiek in de dorpen ( de zogenaamde groeiklasse 1-, 2- en 3-kemen) optimaal 
moet worden benut. Daar woont 35% van de Brabantse bevolking en is 25% van de 
werkgelegenheid gevestigd. Meestal gaat het hier om het midden- en kleinbedrijf, een sector 
van wezenlijk belang voor de Brabantse economie. Er wordt geconcludeerd dat voor ieder 
afzonderlijk geval op zijn minst een afweging gemaakt moet kunnen worden, tussen enerzijds 
het belang van het individuele bedrijf en anderzijds de planologische belangen. 

Deze afweging kan worden gemaakt middels een "bedrijfsplan". Dit bedrijfsplan moet 
op~esteld worden. door een bedrijf dat nieuwvesti2in2, uitbreidin~ of verplaatsin~ in een 
~roeiklasse 1-, 2-, of 3-kem overwee~t. Middels dit bedrijfsplan kan een afweging gemaakt 
worden tussen de bedrijfsbelangen enerzijds en de planologische belangen anderzijds. Een 
bedrijf mag een meedenkende overheid verwachten, maar moet ook duidelijk maken wat het 
zelf wil: waarom de voorgenomen investeringen op deze plaats? 

Bij een uitbreiding van een bestaande vestiging op een bedrijventerrein, met meer dan 10 a 
15%, is een nadere afweging van de bedrijfsbelangen met de planologische belangen, 
neergelegd in het bestemmingsplan, noodzakelijk. Het bedrijfsplan van de ondememer moet 
dan in ieder geval de volgende gegevens bevatten: 

1. Voorgeschiedenis bedrijf 
2. Bestaande toestand: 

- ruimtebeslag; 
- produktiewijze; 
- gei'nvesteerd vermogen; 
- verkeersaspecten; 
- milieuvergunningen. 

3. Uitbreiding ter plaatse: 
- ontwikkeling produktie, noodzakelijke bedrijfscontimiiteit; 
- gewenst ruimtebeslag; 
- inpassing in omgeving (ruimtelijk, verkeerstechnisch, milieutechnisch); 
- additionele investering. 

4. Altematieve vestigingsmogelijkheden: 
- beschrijving van de mogelijkheden c.q. lokaties; 
- consequenties produktieproces bij gehele of gedeeltelijke verplaatsing; 
- consequenties investeringen. 

5. Afweging "uitbreiding ter plaatse" en "altematieve vestigingsmogelijkheden". 
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Bij verplaatsing wordt een scherpere afweging gemaakt. Bij bedrijfsverplaatsingen speelt het 
belang van reeds gedane investeringen in veel mindere mate een rol dan in het geval van 
uitbreiding ter plaatse. Bij nieuwe vestigingen en bedrijfsverplaatsingen in de kem wordt 
daarom nadrukkelijk overwogen bedrijven door te verwijzen naar kemen van een hogere 
groeiklasse, als aard, omvang en functie van het bedrijf niet overeenkomen met die van de 
kem. 

3 - Bedrijventerreinenbeleid voor de regio Eindhoven-Kempenland 

Voor de regio Eindhoven-Kempenland geldt hetzelfde beleid, zoals weergegeven in deel 2 
van deze bijlage. Er is in de huidige situatie echter nog een aanvullend beleid te noemen voor 
de regio. 

De groeiklasse 3-kemen in de regio Eindhoven-Kempenland, hebben ook de mogelijkheid 
(wel middels vrijstelling van de provincie) bedrijven uit de regio op te vangen. Er dient dan 
wel aangetoond te worden, dat plaatsing in de stadsregio Eindhoven/Helmond niet mogelijk/ 
gewenst is. De gemeenten Bladel en Eersel vervullen, gezien hun ligging in de regio, in eerste 
instantie de taak van opvang-gemeente. De eis voor een opvang-gemeente is namelijk dat 
deze centraal ligt in het gebied, waarvoor opvang benodigd is. Wanneer plaatsing ook hier 
niet mogelijk/gewenst is, komen de overige groeiklasse 3 gemeenten in beeld. 

4 - Toekomstige bedrijventerreinenbeleid 

In de toekomst krijgen de groeiklasse I, 2, en 3 gemeenten nog enkel nieuw bedrijventerrein 
toegewezen, wat voor lokale ontwikkeling benodigd is. De reeds bestaande bedrijven
terreinen dienen uitgegeven te worden volgens het bestemmingsplan. Middels berekeningen 
wordt het totale benodigde aanbod van de regio vastgesteld. De eerste berekeningen zijn 
gemaakt voor de periode 1991-2001. Deze berekeningen zijn vastgelegd in het Structuur
schema Bedrijventerreinen ( 1992), die vanaf nu elke twee jaar worden aangepast om actueel 
te blijven. De groeiklasse 1, 2, en 3 gemeenten krijgen een aandeel van dit aanbod 
toegewezen. Dit aanbod mogen de gemeenten in de toekomst zonder nadere motivering 
opnemen in een nieuw bestemmingsplan voor een bedrijventerrein. Wanneer een gemeente 
aangeeft dat er een groter aanbod benodigd is, zal de gemeente dit moeten onderbouwen. 
Wanneer er onbedoelde uitgiften hebben plaatsgevonden van reeds bestaand bedrijventerrein, 
zal een gemeente hiervoor niet gecompenseerd worden. 
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Bijlage 6 Provinciale beleid inzake luchtvaart 

Het provinciale beleid inzake de luchtvaart wordt in de navolgende publikaties weergegeven: 

a - Kademotitie kleine regionale luchthavens (1990); 
b - Streekplan (1992); 
c - Notitie luchtvaart (1993). 

a - Kadernotitie kleine re2ionale luchthavens 

Bij de ontwikkeling van de kleine regionale luchthavens in Noord-Brabant, Seppe en Bude!, 
dienen een drietal aspecten te worden bezien: 

1. De transportfunctie 
De vliegvelden vervullen een rol in het transport van personen en goederen in 
Brabant. De transportfunctie kan worden onderverdeeld in: 

De zakenluchtvaart (personen), waartoe die vluchten worden gerekend die een 
zakelijk doel hebben. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in vluchten 
met een eigen bedrijfsvliegtuig en vluchten met een gehuurd vliegtuig. 
De luchtvracht (goederen). 
De overige zakelijke luchtvaart waartoe gerekend worden reclamesleep
vluchten, fotovluchten, landbouwvluchten, etc. 

2. De recreatieve functie 
De recreatieve functie kan worden onderscheiden naar actieve recreatie en de passieve 
recreatie . . 

Tot de actieve recreatie worden gerekend rondvluchten, vliegclub/prive
vliegen, les- en oefenvluchten, zweefvliegen, ultralightvliegen, paraclub. 
In de passieve recreatieve sfeer vormen deze vliegvelden met name in de 
weekeinden een recreatief attractiepunt. 

3. Vestigingsplaatsfactor 
De aanwezigheid van een vliegveld is een van de factoren die een rol kan spelen, bij 
de keuze van een bedrijf om zich in een bepaalde regio te vestigen. 

De rol die de provincie dient te vervullen bij verdere ontwikk.eling van de kleine regionale 
luchthavens, dient te worden geplaatst in het kader van het beleid dat de provincie voert ten 
opzichte van de ontwikk.eling van Eindhoven Airport. V anwege het grote belang voor de 
versterking van de positie van de provincie Noord-Brabant in economisch opzicht, wordt de 
verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport sterk gestimuleerd. Het beleid is gericht op het 
concentreren van het luchttransport van personen en goederen op Eindhoven Airport. 
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De kleine regionale luchthavens dienen zich te richten op diensten die aanvullend zijn op 
Eindhoven Airport. Dit geldt zeker voor Budel gezien de geringe geografische afstand tussen 
Budel en Eindhoven Airport. Voor Seppe is wellicht een beperkte rol weggelegd voor de 
zakenluchtvaart en de luchtvracht die specifiek op West-Brabant is gericht. In deze visie 
hebben de kleine regionale luchthavens met name een taak op het gebied van de overige 
zakelijke luchtvaart en de recreatieve luchtvaart. 

b - Streekplan 

Het provinciale beleid is erop gericht "Eindhoven Airport" dezelfde status te laten krijgen als 
de regionale velden ( dus niet meer militair met burgermedegebruik). Het vliegveld vervult in 
samenhang met de activiteiten van Airport Maastricht een functie voor het zuiden van 
Nederland, met name ten aanzien van het personenvervoer. De provincie ziet voor zichzelf 
een taak bij verdere ontwikkeling van "Eindhoven Airport" . Eindhoven Airport vervult met 
name een functie voor het zakelijke verkeer. 

De vliegvelden Budel en Seppe vervullen een functie voor de kleine luchtvaart. Aard en 
omvang van het zakelijke en recreatieve luchtverkeer zijn afgestemd op het beperkte regio
nale schaalniveau van deze vliegvelden. Budel en Seppe zorgen voor een complementering 
van het scala aan vervoersmogelijkheden in de betreffende regio's. Gezien hun ligging 
verdragen beide vliegvelden geen uitbreiding, die het huidige karakter zou veranderen. Een 
toename van afgeleide activiteiten, zoals uitbreiding van luchthavengebonden bedrijfs
bebouwing die de contimuteit van deze velden kan garanderen, is binnen het provinciaal 
beleid bespreekbaar. De provincie ziet hierbij voor zichzelf geen directe taak, maar acht dat 
een verantwoordelijkheid voor de betrokken regio's. 

Het beleid is gericht op het concentreren van luchthavengebonden activiteiten op Eindhoven 
Airport. De kleine regionale luchthavens Seppe en Budel dienen zich te richten op diensten 
die aanvullend zijn op Eindhoven Airport. De provincie verklaard geen financiele steun te 
verlenen aan de kleine luchthavens. 
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c - Notitie luchtvaart 

De hoofdbeleidslijn voor luchthaven Bude! luidt als volgt: 

De pravincie ziet wat betreft luchthaven Bude! een aanvullende ral, in het bijzonder voor de 
kleine luchtvaart, op Eindhoven Airport en streeft daarbij naar in ieder geval een stand-still 
situatie qua milieuhinder en zo mogelijk verbetering hierin. 

In de notitie zelf komen de volgende uitspraken over de kleine zakelijke luchtvaart naar 
voren: 

Op Bude! wordt praktisch alleen voor recreatieve doeleinden gevlogen. Vanwege de 
aanwezigheid van Eindhoven Airport is graei van het aantal zakelijke vluchten niet 
nodig en niet gewenst. In verband met de aanwezigheid van elementen uit de graene 
hoofdstructuur, is in dit kwetsbare gebied verdere toename van de rnilieubelasting 
bezwaarlijk. De pravincie wil toe naar een situatie waarin de stand-still gedachte 
geoperationaliseerd wordt. 

De verkeers- en vervoersfunctie van een vliegveld voor kleine luchtvaart, blijkt in de 
praktijk vervuld te warden voor bedrijven gevestigd in een straal van 25 km rand een 
vliegveld (bran: NVI 1987). Op basis van dit wetenschappelijke gegeven wordt 
geconstateerd dat: 

gegeven de aanwezigheid van Eindhoven en Seppe praktisch het gehele 
Noord-Brabantse gebied ten zuidwesten van de lijn Nuland/Uden/ 
Gemert/Deurne een vliegveld binnen 25 km afstand heeft. 
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Bij lage 7 Historie bestemmingsplan 

Bij de bespreking van (de historie van) het bestemmingsplan is de volgende informatie van 
belang: 

Het orgaan van de provincie dat zich bezighoudt met de goedkeuringsprocedure van 
het bestemmingsplan, is de Provinciaal Planologische Commissie (PPC). 
De procedure is als volgt: 
Een gemeente moet eerst een ontwerp-bestemmingsplan maken. Dit dient ter aftasting 
van de mogelijkheden (van te voren kan een gemeente echter al om principe 
uitspraken vragen bij de PPC). De PPC beoordeelt het ontwerp-bestemmingsplan en 
geeft een advies. Dit advies geeft een goede indicatie wat mogelijk/haalbaar is. Het 
ontwerp-bestemmingsplan wordt vervolgens, indien nodig, aangepast. Het daaruit 
voortkomende bestemmingsplan wordt ter goedkeuring aan de PPC aangeboden. De 
PPC keurt het plan geheel of gedeeltelijk goed. Bij gedeeltelijke goedkeuring moeten 
er partiele herzieningen gemaakt worden voor de delen waaraan goedkeuring 
onthouden is. 
Gedeputeerde Staten (GS) is het hoogste orgaan van de provincie. De PPC-adviezen 
die aan de gemeente gegeven worden, worden ook aan GS gegeven. GS is het 
controlerende orgaan van de PPC en beslist hiermee uiteindelijk over de goedkeuring 
van een bestemmingsplan. 
In een bestemmingsplan worden een veelheid van zaken behandeld. De meest ter zake 
doende hierin zijn: de omvang van het plan en de aard van de bedrijvigheid. De 
omvang van het bestemmingsplan wordt weergegeven in hectaren. De aard van de 
bedrijvigheid geeft de al dan niet toegestane bedrijvigheid weer, volgens planologisch 
bekende indelingen. Bekende indelingen zijn o.a. de milieucategorieen 1 t/m 5 en 
A-inrichtingen (zeer zware bedrijvigheid zoals raffinaderijen), bedrijfssectoren (zoals 
detailhandel) en de functie van de bedrijvigheid (lokaal, regionaal en boven
regionaal). 

Historie bestemmingsplan 

Gemeente Budel heeft met het bestemmingsplan 3 fasen doorlopen. De navolgende fasen zijn 
te onderscheiden: 

a) het ontwerp-bestemmingsplan; 
b) het bestemmingsplan; 
c) de 1 e partiele herziening. 

Het huidige bestemmingsplan bestaat uit het bestemmingsplan en de eerste partiele 
herziening hierop. De meest van belang geachte informatie, wordt in het navolgende 
besproken. 
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a - Ontwerp-bestemmingsplan (juni 1988) 

In het ontwerp-bestemrningsplan wordt het navolgende gesteld ten aanzien van de aard van de 
bedrijvigheid en de omvang van het bedrijventerrein. 

Aard van de bedrijvigheid: 

A-inrichtingen zijn niet toegestaan; 
Categorie 3 t/m 5 is direct toegestaan; 
Categorie 1 en 2 zijn via een vrijstelling van de gemeente toegestaan; 
Detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan; 
Verkoop in het klein ( als niet zelfstandig onderdeel) van ter plaatse vervaardigde of 
bewerkte goederen is toegestaan. 

Omvang van bet bedrijventerrein: 

Het plan gaat uit van netto bijna 23 ha bedrijventerrein waarvan : 
5 ,2 ha ten behoeve van Kennis machinefabriek; 
10,4 ha valt onder Airpark Brabant; 
de resterende 7 ,3 ha worden ontwikkeld voor de opvang van plaatselijke bedrijven in 
de gemeente. 

Het PPC-advies (februari 1989) naar aanleiding van dit ontwerp-bestemrningsplan, dat ook 
aan GS gegeven wordt, luidt hiermee als volgt: 

De PPC acht een voorraadvorming van 5 a 6 ha acceptabel, en niet de hier 
weergegeven 18 ha. 
Aangaande de aard van het bedrijventerrein acht de commissie de optie die het plan 
uitspreekt aanvaardbaar voor zover het gaat om: 

lokale bedrijvigheid in de categorieen 3 t/m 5; 
vliegveld gelieerde bedrijvigheid in de categorie 1 en 2. 

Ontwikkeling van het vliegveld mag slechts in de schaduw van Eindhoven Airport 
plaatsvinden. Eindhoven Airport heeft een regionale functie gekregen en moet die 
ontwikkeling waar kunnen maken. De regionale functie van Eindhoven Airport mag 
niet worden aangetast door ontwikkelingen op/bij het vliegveld Budel. 
Detailhandel in volumineuze artikelen dient geschrapt te worden, gezien de aard en 
schaal van het bedrijventerrein en de functie van de kern Budel. 
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b - Bestemmin2splan (iuni 1990) 

Ondanks het PPC-advies, besluit gemeente Bude! de plannen met betrekking tot Airpark 
Brabant door te zetten. Niet in de laatste plaats omdat de intentieverklaring met 
Bouwinitiatief (april 1988) al gesloten is. De gemeente acht het noodzakelijk ruimere 
vestigingsmogelijkheden te verkrijgen, omdat anders het plan "Airpark" op losse schroeven 
zou komen te staan. In het bestemmingsplan wordt het navolgende gesteld ten aanzien van de 
aard van de bedrijvigheid en de omvang van het bedrijventerrein. 

Aard van de bedrijvigheid: 

A-inrichtingen zijn niet toegestaan; 
Bedrijven in de categorie 1 t/m 5 voorzover vlieg(-veld) gericht zijn direct toegestaan; 
Lokale bedrijven in de categorieen 1 t/m 5 zijn direct toegestaan; 
Regionale bedrijven in de categorieen 3 t/m 5 zijn via een vrijstelling van de gemeente 
toegestaan; 
Detailhandel is in principe niet toegestaan. 

Omvang van het bedrijventerrein: 

Het plan gaat uit van netto bijna 18 ha bedrijventerrein waarvan: 
5 ha is reeds verkocht aan Kennis machinefabriek; 
9 ha valt onder Airpark Brabant; 
de resterende 4 ha wordt ontwikkeld voor de opvang van plaatselijke bedrijven 
in de gemeente. 

De reactie van de PPC op dit bestemmingsplan, dat ook aan GS gegeven wordt, luidt 
hiermee als volgt: 

De omvang van het plan wordt goedgekeurd. 
Ten aanzien van het overige, houdt de PPC zich vast aan het eerder gegeven 
PPC-advies van februari 1989. 

De reactie van GS op het bestemmingsplan gaat belangrijk verder dan de reactie van de PPC. 
GS onthoudt goedkeuring aan de toelaatbaarheid van de lichte categorieen 1 en 2, aan de 
vlieg(veld) gerichtheid als toelatingskriterium en aan de vrijstellingsmogelijkheid voor 
regionale bedrijven. GS keurt slechts de toelaatbaarheid van lokale bedrijvigheid in de 
categorieen 3 t/m 5 goed. 
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c -1~ Partiele herziening (september 1992) 

Om toch nog ruimte te krijgen voor bepaalde soorten bedrijvigheid, welke er volgens het 
overleg met de PPC wel is, maar die door de beslissing van GS is weggevallen, moet er een 
aanvulling met "beschrijving in hoofdlijnen" komen. Hierin moet de aard van de 
bedrijvigheid, met een aantal bijkomende randvoorwaarden, weergegeven worden. De 
beschrijving in hoofdlijnen wordt verwerkt in de 1 e partiele herziening. 

In deze herziening wordt de beschrijving in hoofdlijnen (metals onderdeel de aard van de 
bedrijvigheid) door GS goedgekeurd. De inhoud wordt hier niet weergegeven, omdat het 
besternmingsplan en de 1 e partiele herziening het huidige bestemmingsplan vormen. De 
inhoud van het huidige bestemmingsplan wordt weergegeven in het rapport. 
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Bij lage 8 Staat van bedrijven 

Met de milieucategorieen worden bedoeld de categorieen, zoals deze genoemd worden in het 
rapport "Bedrijven en milieuzonering" ( 1986) van de Vereniging van de Nederlandse 
gemeenten (VNG). Hierin wordt een indeling van bedrijven gemaakt en een milieu
categorienummer (1 t/m 5) toegekend. Het resultaat is een "Staat van bedrijven" . Deze staat 
van bedrijven wordt in deze bijlage weergegeven. 

Het (milieu)categorienummer geeft de mate van milieuhinder weer, dat een bedrijf voor haar 
omgeving veroorzaakt. Bedrijven in categorie 1 veroorzaken nauwelijks milieuhinder, terwijl 
bedrijven uit categorie 5 veel milieuhinder veroorzaken. 

Lijst van gebruikte afkortin2en bij de staat van bedruven 

g.d. : groter dan 
k.d. : kleiner dan 
n.e.g. : niet elders genoemd 
o.v. : opgesteld vermogen 
p.k. : produktiekapaciteit 
t/d : ton per dag 
t/j : ton per j aar 
t/u : ton per uur 
t.o. : terreinoppervlak 
v.k. : verwerkingskapaciteit 

Pagina 1 



LAND- EN TUINBOUW 

Plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven 

Agrarische dienstverlenende bedrijven: 

- met machineverhuur, c.q. werken met landbouw

machines, reinigingsmaterialen 

VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE 

Slachthuizen 

Loonslachtersbedrijven 

Slachterijen 

Vleeswaren- en vleeskonservenfabrieken 

Pluimveeslachterijen 

Vetsmelterijen p.k. g.d. 10 t/j 

Bewerkingsinrichting van darmen en vleesafvallen 

Zuivelproduktenfabrieken 

Melkproduktenfabrieken: 

- p.k. g.d. 55.000 t/j 

- p.k. k.d. 55.000 t/j 

Konsumptie-ijsfabrieken 

Visbewerkingsinrichtingen: 

- drogen 

- konserveren 

- verwerken anderszins 

Meelfabrieken: 

- v.k. g.d. 100 t/u 

- v.k. k.d. 100 t/u 

Grutterswarenfabrieken 

Suikerfabrieken 

Olie- en vettenfabrieken: 

- zonder extraktie 

- met extraktie 

Margarinefabrieken e.d. 

Groente- en fruitkonservenfabrieken: 

- algemeen 

- me~ koolsoorten 

- me-:: drogerijen 
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- met uienkonservering (zoutuitleggerij) 

Groente-inmakerijen en -leggerijen 

Broodbakkerijen v.k. k.d. 2500 kg. meel/week: 

- bestemd voor winkelbedrijf ter plaatse 

- bestemd voor toelevering aan derden 

Broodfabrieken 

Beschuitfabrieken e.d. 

Banketbakkerijen 

Biscuit-, koek- en banketfabrieken 

Cacao- en chocoladefabrieken 

Suikerwerkfabrieken: 

- zonder suiker branden 

- met suiker branden 

Zetmeel(derivaten)fabrieken 

Mengvoederfabrieken: 

- v.k. g.d. 100 t/u 

- v.k. k.d. 100 t/u 

Veevoederfabrieken n.e.g. (destruktie, vismeel) 

Deegwarenfabrieken 

Branderijen: 

- koffie 

- overige (theepakkerijen e.d.) 

Azijn-, rnosterd- en specerijenfabrieken 

Bakrneel- en puddingpoederfabrieken 

Bakkerijgrondstoffenfabrieken 

Soep(aroma)fabrieken (nat-droog: geur!) 

Aardappelproduktenfabrieken 

Voedingsrniddelenfabrieken n.e.g. 

Gist- en spiritusfabrieken 

Distilleerderijen e.d. 

Bierbrouwerijen 

Mouterijen 

Frisdrankenfabrieken 

Tabakverwerkende industrie 

TEXTIELINDUSTRIE 

Wolvezelbewerkingsfabrieken 
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Wolspinnerijen e.d. 

Wolspinnerijen, -weverijen 

Wolweverijen (mechanische weefgetouwen) 

Katoenvezelbewerkingsfabrieken 

Katoenspinnerijen 

Katoentwijnerijen, -spoelerijen, naaigarenfabrieken 

Katoenspinnerijen-, weverijen 

Katoenweverijen 

Tricot- en kousenindustrie 

Textielveredeling: 

- veredelingsindustrie 

- als textiel drukken 

Tapijt- en vloermattenindustrie (kunststofonderlaag: 

geur) 

Linoleum- en viltzeilfabrieken 

Textielwarenindustrie 

Overige textielindustrie: 

- textielindustrie n.e.g. 

- vlasroterijen 

- vlasbewerkingsinrichtingen 

- touwslagerijen 

KLEDINGINDUSTRIE 

Konfektiekledingindustrie 

Loonkonfektiefabrieken 

Maatkledingbedrijven 

Pelsbereiderijen, bontfabrieken en bontwerkerijen 

Hoeden-, petten- en rnode-artikelenfabrieken 

LEDERWARENINDUSTRIE 

Lederfabrieken 

Lederwarenfabrieken (exklusief kleding) 

Schoenindustrie 

HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE 

Houtzagerijen en -schaverijen 

Triplex- en fineerfabrieken 
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Vezel- en spaanderplaatfabrieken 

Houtkonserveringsbedrijven 

Timmerfabrieken 

Parket- en hardhoutvloerenfabrieken 

Houten emballage-industrie 

Overige houtverwerkingsindustrie: 

- klein: o.v. k.d. 50 kW 

- groot: o.v. g.d. 50 kW 

Kurkwarenfabrieken 

Borstelwarenfabrieken 

Mandenmakerijen 

Vlechtwarenfabrieken 

Meubelfabrieken (inklusief lakspuiterij) 

Grafkistenfabrieken 

Rietmeubelfabrieken 

Matrassenfabrieken 

Woningstoffeerderijen 

PAPIER- EN PAPIERWARENINDUSTRIE 

Papier- en kartonfabrieken: 

- p.k. g.d. 300 t/d 

- p.k. g.d. 70 t/d en 

- p.k. k.d. 70 t/d 

Papierwarenindustrie 

Golfkartonfabrieken 

Kartonnagefabrieken 

k.d. 30 0 t/d 

GRAFISCHE INDUSTRIE, UITGEVERIJEN 

Dagbladdrukkerijen 

Handelsdrukkerijen (klein) en kopieerinrichtingen 

(boekdruk, offset, flexografie e.d.) 

Offset-rotatiedrukkerijen (groot, met thermische 

drogeri j) : 

- zonder naverbranding 

- met naverbranding 

Rotatie-diepdrukkerijen: 

- zonder terugwinning oplosmiddel 
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- met terugwinning oplosmiddel 

Chemigrafische bedrijven 

Loonzetterijen 

Zeefdrukkerijen 

Uitgeverijen (uitsluitend kantoor) 

Binderijen e.d. 

AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE 

Aardolieraffinaderijen: 

met petrochemie 

- zonder verdere petrochemie 

Cokesfabrieken en teerdestilleerderijen: 

- v.k. g.d. 1.000.000 t/j 

- v.k. k.d. 1.000.000 t/j 

Bitumineus wegenbouwmaterialenfabrieken: 

- v.k. g.d. 100 t/u 

- v.k. k.d. 100 t/u 

Bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabrieken 

Smeerolien- en vettenfabrieken 

Overige aardolie- en steenkoolverwerkingsindustrie: 

- steenkoolproduktenfabrieken n.e.g. 

- aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 

CHEMISCHE INDUSTRIE 

Kunstmeststoffenfabrieken 

Kunstharsenfabrieken e.d. 

Kleur- en verfstoffenfabrieken 

Industriele gassenfabrieken: 

- niet explosief 

- explosief 

Anorganische chemische grondstoffenfabrieken n.e.g. 

Synthetische reuk- en smaakstoffenfabrieken 

Organische chemische grondstoffenfabrieken n.e.g. 

Verf-, lak- en vernisfabrieken 

Drukinktfabrieken 

Geneesmiddelenfabrieken: 

- fabrikage van geneesmiddelen 
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- formulering en afvullen geneesmiddelen 

Verbandmiddelenfabrieken 

Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 

Parfumerie- en kosmetikafabrieken 

Chemische bestrijdingsmiddelenfabrieken n.e.g. 

Lijm- en plakmiddelenfabrieken: 

- zonder dierlijke en synthetische grondstoffen 

- met dierlijke en synthetische grondstoffen 

Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 

Poetsmiddelenfabrieken 

Fotochemische produktenfabrieken 

Springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken 

Chemische produktenfabrieken n.e.g. 

KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN VEZELFABRIEKEN 
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Kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabrieken 5. 

RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE 

Rubberbandenfabrieken 

Rubber-artikelenfabrieken 

Rubberregeneratiebedrijven 

Loopvlakvernieuwingsbedrijven: 

- vloeropp. g.d. 100 m2. 

- vloeropp. k.d. 100 m2. 

Kunststofverwerkende fabrieken: 

- met fenolharsen 

- zonder fenolharsen 

BOUWMATERIALEN, AARDEWERK- EN GLASINDUSTRIE 

Baksteenfabrieken 

Baksteenelementfabrieken 

Dakpannenfabrieken 

Aardewerkindustrie: 

- groot (elektrische ovens g.d. 40 kW totaal) 

- klein (elektrische ovens k.d. 40 kW totaal) 

~alkzandsteenfabrieken 

Cemen;:fabrieken 
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Kalkfabrieken 

Betonwarenfabrieken: 

- algemeen 

- met slagtegelpersen, gesloten gebouwen 

- met betonklinkerproduktie, open lucht 

Asbestcementwarenfabrieken 

Betonmortelcentrales: 

- p.k. g.d. 100 t/u 

- p.k. k.d. 100 t/u 

Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 

Natuursteen bewerkingsbedrijven 

Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 

Steen, grit- en krijtmalerijen: 

- gesloten gebouwen (exklusief steenbrekerijen) 

- schelpenmalerijen 

- steenbrekerijen e.d., open lucht 

- steenbrekerijen e.d., gesloten gebouwen 

Isolatiematerialenfabrieken 

Minerale produktenfabrieken n.e.g. 

Glasfabrieken 

Glasbewerkingsbedrijven: 

- zonder glasfiber- en glaswolmaterialen e.d. 

- met geimpregneerd glasfiber, glaswol e.d. 

Glas-in-loodzetterijen 

BASISMETAALINDUSTRIE 

Ruwijzer- en staalfabrieken 

Stalen buizenfabrieken 

Koudbandwalserijen 

Profielzetterijen 

Oraadtrekkerijen e.d. 

Non-ferrometaalertsvoorbewerkingsbedrijven 

Primaire non-ferrometaalfabrieken 

Non-ferrometaalsmelterijen e.d.: 

- zonder rookgasfilters 

- met rookgasfilters 

Non-ferrometaalwalserijen, -trekkerijen e.d. 
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Herwinningsbedrijven voor ijzer en staal; 

autoshredders (openlucht) 

METAALPRODUKTENINDUSTRIE 

IJzer- en staalgieterijen 

Non-ferrometaalgieterijen: 

- smeltpotten g.d. 100 1. 

- smeltpotten k.d. 100 1. 

Grofsmederijen e.d. 

Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 

Schroeven-, massadraaiwerk-, veren- e.d. industrie 

Tank-, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven: 

- gesloten gebouw 

- in openlucht, t.o. g.d. 10 ha. 

- in openlucht, t.o. tussen 3 en 10 ha. 

- in openlucht, t.o. tussen 1 en 3 ha. 

Overige konstruktiewerkplaatsen (exklusief lakken 

of coaten; gesloten gebouwen) 

Metalen-meubelfabrieken e.d. (inklusief lakken en 

moffelen) 

Metalen emballage-industrie (inklusief lakken en 

moffelen) 

C.V.-ketel en -radiatorenfabrieken (exklusief 

moffelen) 

Overige metaalwarenindustrie 

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 

Reparatiebedrijven voor landbouwmachines e.d. 

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: 

- algemeen 

- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, 

polijsten) 

- anodiseer-(eloxeer-)bedrijven 

- chemische oppervlaktebehandeling (b.v. zwarten) 

- emailleerbedrijven 

- galvaniseerbedrijven (vernikkelen, verchromen, 
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verzinken, verkoperen e.d.) 3. 

- straalbedrijven 4. 
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- metaalharderijen 

- lakspuiterijen en moffelbedrijven 

- schoopeerbedrijven 

- thermische verzinkerijen 

- thermische vertinnerijen 

MACHINE-INDUSTRIE 

Machine-industrie: 

Bijlage 8 
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- produktievloeroppervlak k.d. 2.000 m3. 3. 

- produktievloeroppervlak g.d. 2.000 m3. 4. 

- produktievloeroppervlak g.d. 2.000 rn3. en tevens 

rnachinaal srneden 4. 

ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 

Elektrotechnische industrie, exklusief draad-, 

kabel-, akkumulatoren- en batterijenfabrieken: 

- aspekt: coating, bitumen, lak, bakeliet 

- aspekt: transformatorvloeistof P.C.B.-houdend 

- non-ferrodraad- of buizentrekkerij 

- aspekt: radio-aktieve bronnen (pacemakers) 

- aspekt: produktie koolelektrodes 

- elektrotechnische industrie n.e.g. (spreiding 

vooral grootte) 

Elektrische draad- en kabelfabrieken 

Akkurnulatoren- en batterijenfabrieken 

Elektrische apparatenfabrieken 

TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE 

Autofabrieken en -assemblagebedrijven 

Autobussen- en vrachtwagenreparatiebedrijven 

(exklusief carosseriewerk) 

Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 

Carosseriefabrieken 

Auto-onderdelenfabrieken 

Scheepswerven (staalbouw) inklusief reparatie: 

- t.o. g.d. 10 ha. 

- t.o. tussen 3 en 10 ha. 
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- t.o. tussen 1 en 3 ha. 

- t.o. k.d. 1 ha. of verwerking kunststof en hout 

Scheepsbedrijven: 

- scheepsschilder- en schoonmaakbedrijven e.d. 

- scheepssloperijen 

Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen (lijnwerk

werkplaatsen) 

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 

Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: 

- exklusief proefdraaien motoren 

- inklusief proefdraaien motoren 

Transportmiddelenindustrie n.e.g. 

INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE INDUSTRIE 

Instrumenten- en optische industrie 

OVERIGE INDUSTRIE 

Overige industrie voor zover n.e.g. 

Foto- en filmlaboratoria 

Speelgoedartikelenfabrieken 

Sportartikelenfabrieken 

Sociale werkplaatsen met lakspuiterijen 

Kornpostbedrijven 

PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, 

WATER, WARMTEVOORZIENINGSBEDRIJVEN E.D. 

Elektrische produktiebedrijven: 

- kolengestookt 

- oliegestookt 

- gasgestookt 

- kerncentrales 

- gasturbinecentrales 

Transforrnatorstations: 

- g.d. 1.000 MWe (open, afgescherrnd) 

- tussen 200 en 1.000 MWe 

- tussen 100 en 200 MWe 

- tussen 10 en 100 MWe 
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- k . d. 10 MWe 

Gasontvang- en verdeelstations kategorie O. 

Gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen 

kategorie B. en C.) 

Gasdistributiebedrij ven: 

- gaskompressorstations g.d. 100 MW 

- gaskompressorstations k.d. 100 MW 

Waterwinning/bereiding: 

- met chloorgas 

- bereiding met chloorbleekloog e.d. en / of straling 

Waterdistributiebedrijven : 

- pompstations g.d. 15 MW 

- pompstations tussen 1 en 15 MW 

- pompstations k.d. 1 MW 

Warmtevoorzieningsbedrijven: 

- stadsverwarming 

- blokverwarming 

BOUWNIJVERHEID 

Bouwbedrijven: 
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- algemeen 3. 

- aspekt: impregneren, bitumineren, verven : geur en 

gevaar 3. 

- aspekt: _ijzervlechten, steenbewerken: geluid 

BOUWINSTALLATIEBEDRIJVEN 

Bouwinstallatiebedrijven 

GROOTHANDEL 

Akkerbouwprodukten, algemeen assortiment 

Granen 

Zaaizaad en pootgoed 

Fijne zaden en peulvruchten 

Hooi en stro 

Meng-, kracht- en ruwvoeders 

Sloemen, planten en tuinbenodigdheden 

/1es ts tof fen 
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Ak.kerbouwprodukten n.e.g. 

Levend vee 

Wilde dieren, siervogels e.d. 

Textielgrondstoffen en -halffabrikaten 

Huiden en vellen 

Leder en -halffabrikaten 

Ruwe tabak 

Ruwe tropische produkten n.e.g. 

Ertsen (inklusief overslag) 

IJzer-, staal- en -halffabrikaten 

Non-ferro-metalen en -halffabrikaten 

Minerale olieprodukten (exklusief brandstoffen) 

Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen 

(algemeen assortiment) 

Vast brandstoffen: 

- kolenterminal 

- klein, lokaal verzorgingsgebied 

Vloeibare brandstoffen: 

- vloeistoffen 

- tot vloeistof verdichte gassen 

Chemische grondstoffen en chemicalien voor 

industriele toepassing 

Bestrijdingsmiddelen 

Olien, vetten en oliehoudende grondstoffen 

Rubber 

Hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen, 

exklusief zand en grind en bouwmaterialen n.e.g. 

Zand en grind 

Bouwmaterialen n.e.g. 

Machines, technische benodigdheden 

Verpakkingsmaterialen 

Scheepsbenodigdheden 

Vakbenodigdheden e.d. 

Meubelen, antiquiteiten e.d. 

Huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, auto

accessoires, houtwaren e.d. 

Verf en behang 
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Textielwaren, schoeisel e.d. 

Voedings- en genotmiddelen (plantaardig) 

Voedings- en genotmiddelen (dierlijk) 

Farmaceutische, medische, kosmetische artikelen 

en reinigingsmiddelen 

Papier, boeken en kantoorbehoeften 

Optische, fotografische, sport- e.d. artikelen: 

- zonder vuurwerk 

- met vuurwerk 

IJzer- en staalschroot: 

- slopen in open lucht met schrootschaal of pers 

- diversen schroot 

- autosloperijen 

Oude non-ferrometalen 

Oude materialen en afvalstoffen: 

- oud papier, lompen en rubber 

- dierlijk afval 

- puin, glas en hout 

TUSSENPERSONEN IN DE GROOTHANDEL 

Tussenpersonen in de groothandel (kantoren) 

REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN 

Schoen- e.a. lederwarenreparatiebedrijven 

Autoreparatiebedrijven 

Autoplaatwerkerijen 

Autospuitinrichtingen 

Autobeklederijen 

Autoreparatiebedrijven n.e.g.: 

- zonder tectyleerderij 

- met tectyleerderij 

Fietsen-, bromfietsen- en motorfietsenreparatie

bedrijven 

Bijlage 8 

KATEGORIE 

3 . 

3 . 

3 . 

3 . 

3 . 

2. 

3. 

4. 

3 . 

3 . 

3. 

3. 

4. 

3 . 

1. 

1. 

2 . 

3 . 

3. 

1. 

2 . 

3 . 

2 . 

Uurwerkreparatiebedri jven 1. 

Goud- en zilversmederijen (reparatiebedrijven) 1. 

Reparatiebedrijven voor elektrische gebruiksgoederen 1. 

~eparatiebedrijven voor muziekinstrumenten l. 
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Reparatiebedrijven voor n.e.g. gebruiksgoederen 

WEGVERVOER 

Bus-, tram- en rnetrostations 

Taxistandplaatsen 

Touringcarbedrijven 

Goederenwegvervoerbedrijven: 

- zonder schoonrnaken tanks 

- met schoonmaken tanks 

Autoparkeer- en stallingsbedrijven 

Fietsenstallingsbedrijven 

Pomp- en kornpressorstations 

Wegvervoer verwante bedrijven n.e.g. 

BINNENVAART 

Binnenvaart: 

- kontaineroverslag 

- stukgoedoverslag 

- bulk 

- olie/L.P.G. e.d. 

- laad-, los- en overslagbedrijven 

HULPBEDRIJVEN VAN HET VERVOER 

Hulpbedrijven van het vervoer (uitsluitend kantoor

funkties), exklusief veern- en pakhuisbedrijven 

Veem- en pakhuisbedrijven 

KOMMUNIKATIEBEDRIJVEN 

Postdiensten 

Telefoon-, telegraafdiensten e.d. 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

Zakelijke dienstverlening (kantoren): 

- k.d. 150 rn2. vloeroppervlak 

- g.d. 150 rn2. vloeroppervlak 

Beurzen, tentoonstellingsgebouwen 

Veilinggebouwen e.d. 
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Loonpakkerijen 

VERHUUR VAN MACHINES EN ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

Autoverhuurbedrijven 

Machineverhuurbedrijven 

Verhuurbedrijven van gebruiksgoederen 

Verhuurbedrijven van n.e.g. roerende goederen 

OVERIGE DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN 

Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 

Afvalverwerkingsbedrijven: 

- afvalscheidingsinstallatie 

- verwerking olieachtige afval (afgewerkte olie) 

- kabelbranderijen 

- radio-aktief afval 

- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 

- oplosmiddelterugwinningsinstallatie (dest.) 

- vuilverbrandingsinrichting: huisvuil, slib 

- vuilverbrandingsinrichting: chernisch afval 

- verwerking chernisch afval (fotochemisch, galvano) 

- puinbreken en -zeven, open lucht 

- puinbreken en -zeven, gesloten gebouw 

Ongediertebestrijdings- en ontsmettingsbedrijven 

Glazenwasserijen en schoonmaakbedrijven 

Schoorsteenveegbedrijven 

Autowasserijen 

Schoonmaakbedrijven n.e.g. 

Wasserijen en strijkinrichtingen 

Chernische wasserijen en ververijen 

Wasverzendinrichtingen 

Stoppage- en oppersinrichtingen 

Wasserettes, wassalons 

Tapijtreinigingsbedrijven (niet ter plaatse, alleen 

,verzenden) 

Poto-ateliers (inklusief ontwikkelen voor eigen 

winkelbedrijf) 
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Bijlgae 9 

Bij lage 9 Definities, begrippen en informatie van de 
luchtvaart 

Deze bijlage bestaat uit zes delen. De afzonderlijke delen staan in logische volgorde en laten 
zich als volgt kort toelichten: 

Deel A: 

Deel B: 

Deel C: 

Deel D: 

Deel E: 

Deel F: 

In deel A worden de meest algemene begrippen en definities weergegeven. 

De vluchten in de burgerluchtvaart kunnen worden ingedeeld, dit wordt 
weergegeven in deel B. 

De indeling van de burgerluchtvaart zelf wordt weergegeven in deel C. 

Tot slot kunnen de luchtvaartterreinen worden ingedeeld, dit wordt 
weergegeven in deel D. 

In deel E wordt een overzicht gegeven van de luchthavens die gebruikt worden 
voor de burgerluchtvaart, met de meest kenmerkende indelingen. 

Deel F geeft een geografisch overzicht van de luchthavens in Nederland, die 
gebruikt worden voor de burgerluchtvaart. 
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Deel A Algemeen 

Luchtvaart 

Militaire luchtvaart 

Burgerluchtvaart 

Baan 

L uchtvaartterrein 

Aanwijzing 

L uchtvaartmaatschappij 

Vlucht 

Vliegtuigbeweging 

Bijlage 9 

Het gebruik van luchtvaartuigen alsmede het gebruik in 
het luchtruim van bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen toestellen (met inbegrip van de 
voorbereidingen tot dat gebruik). 

Luchtvaart voor militaire doeleinden. 

Luchtvaart voor burgerdoeleinden. 

Een al dan niet verhard gedeelte van het landingsterrein, 
uitsluitend bestemd voor het opstijgen en/of landen van 
luchtvaartuigen. 

Een aangewezen terrein of watergebied ingericht voor 
het opstijgen en landen van luchtvaartuigen. Het begrip 
"luchtvaartterrein" is een synoniem voor de begrippen 
"luchthaven" of "vliegveld". 

De "vergunning" van een luchthaven voor het 
afhandelen van luchtvaart. In deze aanwijzing zijn onder 
andere opgenomen: de toe te laten luchtvaartuigen, de 
fysieke begrensingen van het luchtvaartterrein en de 
openingstijden. 

Een ondememing, die geheel of gedeeltelijk het bedrijf 
maakt van het vervoer met luchtvaartuigen, tegen 
betaling, van personen, dieren of goederen. 

De verplaatsing van het luchtvaartuig gedurende de 
vliegtijd. 

Aantal landingen en starts tezamen. (Hiertoe worden 
ook gerekend de afgebroken nadering en de 
doorstartlanding). 

Om de bedrijvigheid van een luchthaven weer te geven, wordt de term 
"vliegtuigbeweging" gebruikt. De gegevens betreffende de vliegtuig

bewegingen zijn gebaseerd op de zogenaamde "luchthavenregisters", 
welke de beheerders van de luchthavens regelmatig aan het CBS toe
zenden. De vliegtuigbewegingen worden ingedeeld in soorten vluchten. 
Deze statistische gegevens geeft het CBS jaarlijks weer in de publi
katie "Statistiek van de luchtvaart" . Deze publikatie bevat alleen 
gegevens over de burgerluchtvaart. 
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Deel B Indeling van de vluchten in de burgerluchtvaart 

Er zijn vier indelingen ten aanzien van de vluchten in de burgerluchtvaart: 

naar uitvoering (type vlucht), te weten IFR of VFR; 
naar verplaatsing (soort vlucht), te weten overlandvlucht of terreinvlucht; 
naar bestemming (bereik vlucht), te weten nationale, intemationale en 
intercontinentale vluchten; 
naar motivering of doel (categorie vlucht), te weten commerciele vluchten of 
niet-comrnerciele vluchten. 

Type vlucht 

IFR-vlucht: Dit is een vlucht die volgens zogenaarnde "Instrument Flight Rules" wordt 
uitgevoerd en door het luchtverkeersleidings-systeem wordt geleid als de 
vlucht in verkeersgebieden plaatsvindt. De verkeersleiding zorgt primair voor 
veilige onderlinge afstanden. 

VFR-vlucht: Dit is een vlucht die in goedzicht-omstandigheden volgens zogenaamde 
"Visual Flight Rules" wordt uitgevoerd. De vlieger is zelf verantwoordelijk 
voor veilige separatie. Vele verkeersgebieden zijn niet toegankelijk voor 
VFR-vluchten. 

Soort vlucht 

Overlandvlucht: · 

Terreinvlucht: 

Bereik vlucht 

Binnenlandse vlucht 

Internationale vlucht 

Dit is een vlucht, waarvan de startplaats (luchthaven van vertrek) en de 
bestemming (eerstvolgende landingsplaats) niet dezelfde zijn. 

Dit is een vlucht, waarvan start en landing op dezelfde luchthaven 
plaats hebben, zonder dat elders een tussenlanding is gemaakt. 

Een vlucht waarbij het luchtvaartterrein van vertrek en 
aankomst binnen het grondgebied van een Staat gelegen zijn. 

Een vlucht waarbij het luchtvaartterrein van vertrek en 
aankomst op het grondgebied van verschillende Staten gelegen 
ZlJn. 

Intercontinentale vlucht: Een vlucht waarbij het luchtvaartterrein van vertrek en 
aankomst op het grondgebied van verschillende continenten 
gelegen zijn. 
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Categoric vlucht 

Commerciele vluchten 

Niet-commerciele vluchten 

Bijlage 9 

Een vlucht die tegen vergoeding van derden wordt 
uitgevoerd. Ook wel aangeduid als "het verkeer met 
tickets". 

Een vlucht die zonder vergoeding van derden wordt 
uitgevoerd. Ook wel aangeduid als "het verkeer zonder 
tickets". 

Op de volgende bladzijden van dit deel, worden deze vluchten nader 
ingedeeld. Hiertoe wordt eerst een overzichtelijk schema gegeven. 
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Geregelde vlucht 
(lijnvlucht) 

1 . 1 Verkeersvlucht 

l 1.1.1 

1.1.2 Ongeregelde 
vlucht 

-f 1.1.2.1 

[ 1.1.2.2 

1.1.2.3 
1. Commerciele 

vlucht 

Soort 
vlucht 

2. Niet-commerciele 
vlucht 

1.2 Bedrijfsvlucht 

1.2 . 1 Reclamesleepvlucht 

1.2.2 Fotovlucht 

1.2.3 Spuitvlucht 

1.2.4 overige bedijfsvluchten 

-[ 

2.1.1 Prive-vlucht 
2.1 Particuliere 

vlucht 2.1.2 Zakenvlucht 

2.2 Les- en oefenvlucht 

2.3 Overheidsvlucht 

2.4 Proefvlucht 

2.5 Valschermvluchten 

Chartervlucht 

Taxivlucht 

Rondvlucht 
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Definities categorie vlucht 

1, Commerciele vluchten 

1.1 Verkeersvlucht 
Een door een luchtvaartmaatschappij uitgevoerde commerciele vlucht met het doel het 
vervoer van personen, vracht of post. 

1.1.1 Geregelde vlucht (lijnvlucht) 
Een commerciele verkeersvlucht uitgevoerd volgens een gepubliceerde dienstregeling en een 
vaste route door een luchtvaartmaatschappij. 

1.1.2 Ongeregelde vlucht 
Een commerciele verkeersvlucht met ongeregeld karakter. 

1.1.2.1 Chartervlucht 
Een ongeregelde verkeersvlucht niet zijnde een taxivlucht of rondvlucht. 

1.1.2.2 Taxivlucht 
Een incidentele commerciele verkeersvlucht die op aanvraag wordt uitgevoerd door een 
luchtvaartmaatschappij met een vliegtuig dat ruimte biedt aan een beperkt aantal passagiers 
( circa 10-12), met een bestemming die door de huurder wordt bepaald. 

1.1.2.3 Rondvlucht 
Een ongeregelde commerciele verkeersvlucht, die aanvangt en eindigt op hetzelfde terrein, en 
die een tijdsduur heeft van ten hoogste 60 minuten. 

1.2 Bedrijfsvlucht 
Een door een vliegbedrijf uitgevoerde commerciele vlucht, niet zijnde een verkeersvlucht. 

1.2.1 Reclamesleepvlucht 
Een bedrijfsvlucht met het doel reclame te maken door middel van gesleepte tekst. 

1.2.2 Fotovlucht 
Een bedrijfsvlucht met het doel het vastleggen van visuele beelden. 

1.2.3 Spuitvlucht 
Een bedrijfsvlucht met het doel het tijdens de vlucht verspreiden van stoffen ter bevordering 
ofter bescherming van het milieu dan wel land-, tuin- of bosbouw. 

1.2.4 Overige bedrijfsvluchten 
Bedrijfsvluchten welke buiten de genoemde categorieen vallen. 
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Vervolg definities cate~orie vlucht 

2, Niet-commerciele vlucht 

2.1 Particuliere vlucht 

2.1.1 Prive-vlucht 
Een vlucht met een recreatief dan wel persoonlijk doel, niet zijnde een zakenvlucht. 

2.1 .2 Zakenvlucht 
Een vlucht met een zakelijk doel, uitgevoerd met eigen vliegtuig of gehuurd vliegtuig, voor 
het vervoer van personen en/of goederen ten behoeve van eigen bedrijf. 

2.2 Lesvlucht 
Een vlucht onder leiding van een instructeur (als gezagvoerder) om vliegvaardigheid te 
verkrijgen (of te behouden). 

2.2 Oefenvlucht 
Een solovlucht om vliegvaardigheid te verkrijgen of te behouden. 

2.3 Overheidsvlucht 
Een vlucht met een luchtvaartuig in eigendom van de overheid. 

2.4 Proefvlucht 
Een vlucht welke wordt uitgevoerd ter beproeving van de eigenschappen en goede werking 
van het luchtvaartuig. 

2.5 Valschermvluchten 
Een vlucht met het doel valschermspringen te laten beoefenen. 
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Deel C lndeling van de burgerluchtvaart 

In de burgerluchtvaart wordt globaal onderscheid gemaakt tussen twee categorieen luchtvaart, 
te weten de commerciele luchtvaart en de General Aviation. 

Commerciele luchtvaart 

Deze tak van luchtvaart omvat vluchten ten behoeve van het openbaar vervoer van goederen 
en/of passagiers, uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen. Hieronder vallen alle lijn
vluchten (geregeld verkeer), alle chartervluchten ( ongeregeld verkeer), en de taxivluchten die 
uitgevoerd worden in overeenstemming met de door ICAO vastgestelde regels voor 
"International Commercial Air Transport". De commerciele luchtvaart wordt, gezien het type 
vliegtuigen dat hierin gebruikt wordt, vaak gelijk gesteld aan de zogenaamde "grote 
luchtvaart" . Er bestaat echter geen eenduidige definitie voor de grote luchtvaart. 

General Aviation 

Binnen de General Aviation worden met name niet-commerciele vluchten uitgevoerd. Deze 
categorie is weer op te splitsen in de volgende sub-categorieen: 

Sportvluchten zijn vluchten die uitsluitend uit "sportieve" overwegingen plaatsvinden. 
In het algemeen worden deze vluchten met kleine (een-motorige) vliegtuigen 
uitgevoerd en het merendeel vindt als VFR-vlucht plaats. Onder deze categorie 
kunnen, naast prive-vluchten, tevens vluchten met zweefvliegtuigen en ballonnen 
gerekend worden. 

Zakenvluchten zijn vluchten met een zakelijk doel die door of namens de eigenaar van 
het vliegtuig worden uitgevoerd voor het vervoer van eigen passagiers en/of (kleine 
hoeveelheden) goederen. In de praktijk zijn dit veelal IFR-vluchten. 

Taxivluchten die in deze categorie vallen, zijn vluchten die als chartervlucht worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met de door ICAO vastgestelde regels voor 
"International General Aviation". In het algemeen zijn dit vluchten met kleine 
vliegtuigen; ze worden veelal als IFR-vlucht uitgevoerd. 

Helicoptervluchten. Hiertoe behoren onder andere helicoptervluchten die met de 
KLM-Noordzeehelicopters worden uitgevoerd (in principe dus taxivluchten). 

Lesvluchten zijn vluchten (meestal terreinvluchten, soms met grotere vliegtuigen) die 
voor instructie en oefening van vliegers plaatsvinden. 

Proefvluchten zijn veelal terreinvluchten, die door de bij een luchthaven gevestigde 
vliegtuigbouw- of onderhoudsbedrijven, met nieuwe of gerepareerde vliegtuigen, 
uitgevoerd worden. 
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Rondvluchten zijn sightseeing-vluchten, waarbij de plaats van vertrek en aankomst 
meestal dezelfde luchthaven is. 

Overili:e vjuchten. Hieronder vallen onder andere: 
- surveillance vluchten van de rijkspolitie; 
- meetvluchten van de rijksluchtvaartdienst; 
- landbouwsproeivluchten; 
- reclamevluchten; 
- testvluchten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. 
Een gedeelte hiervan zijn terreinvluchten en een gedeelte overlandvluchten. 

In de General Aviation vormen de subcategorieen luchttaxi-, helikopter-, en rondvluchten 
tezamen het zogenaamde "mini-cornrnerciele verkeer". 

De General Aviation wordt, gezien het type vliegtuigen dat hierin merendeels gebruikt wordt, 
vaak gelijk gesteld aan de zogenaamde "kleine luchtvaart" . Ook voor de kleine luchtvaart 
bestaat geen eenduidige definitie. Om niet geheel in het duister te tasten, wordt een indicatie 
gegeven. De kleine luchtvaart wel eens gedefinieerd als al het verkeer met vliegtuigen, die 
minder wegen dan 9064 kilogram; maar ook een bovengrens van 6000 kilogram wordt 
veelvuldig gebruikt. 
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Deel D Indeling luchtvaartterreinen 

Er zijn in principe drie indelingen te geven, ten aanzien van de luchthavens die gebruikt 
worden voor de burgerluchtvaart: 

Naar omvang (typering terrein), te weten kleine en grote luchthavens: 

a) Kleine luchthavens: Daar deze luchthavens over faciliteiten beschikken, die slechts 
geschikt zijn voor de "kleinere" vliegtuigen, worden deze luchthavens getypeerd als 
"kleine luchthavens". In de huidige situatie maakt vrijwel uitsluitend de General 
Aviation gebruik van deze terreinen. De commerciele luchtvaart kan in principe ook 
gebruik maken van deze terreinen, mits het maar kleine vliegtuigen betreft. In de 
huidige situatie vindt dit echter zelden plaats. 

b) Grote luchthavens: Deze luchthavens beschikken over faciliteiten, die het mogelijk 
maken ook de "grotere" vliegtuigen te laten starten en landen. Ze worden daarom 
getypeerd als "grote luchthavens". In de huidige situatie wordt er zowel door de 
commerciele luchtvaart als de General Aviation gebruik gemaakt van de grote 
luchthavens. 

Naar gebruik (soort terrein), te weten militair, burger, dan wel militair met 
burgermedegebruik: 

a) Militair luchtvaartterrein: Luchtvaartterrein <lat uitsluitend ten behoeve van de 
militaire luchtvaart gebruikt wordt. Sporadisch vindt hierop echter ook 
burgerluchtvaart plaats. 

b) Burgerluchtvaartterrein: Luchtvaartterrein dat uitsluitend ten behoeve van 
burgerluchtvaart gebruikt wordt. 

c) Militair luchtvaartterrein met burgerrnedegebruik: Luchtvaartterrein ten behoeve 
van militaire luchtvaart, maar waarbij burgerluchtvaart structureel toegestaan wordt. 
Bij militaire oefeningen is de luchthaven echter gesloten voor burgerdoeleinden. 

Naar hierarchie (hierarchie terrein), te weten de nationale luchthaven Schiphol, de 
regionale luchthavens en de kleine luchthavens. 
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Deel E Overzicht van de luchthavens in Nederland 

Overzicht Hierarchie Soort 1) Typering Bereik 2) Landingsbaan 
Luchthavens in terrein terrein 
Nederland 

Schiphol Nationaal b groot ic/i/n verhard 

Rotterdam Regionaal b groot i/n verhard 

Maatstricht Regionaal b groot ic/i/n verhard 

[Eindhoven Regionaal m/b groot i/n verhard 

Groningen Klein b groot ic/i/n verhard 

k\meland Klein b klein n onverhard 

Budel Klein b klein i/n verhard 

Drachten Klein b klein n verhard 

Hilversum Klein b klein i/n onverhard 

Hoogeveen Klein b klein i/n onverhard 

Lelystad Klein b klein i/n verhard 

Midden-Zeeland Klein b klein i/n onverhard 

tN.O.-Polder Klein b klein n onverhard 

Seppe Klein b klein i/n onverhard 

tfeuge Klein b klein i/n verhard 

lfexel Klein b klein i/n onverhard 

lfwente Regionaal m/b groot i/n verhard 

1) b = burgerluchtvaartterrein; 
m/b = militair luchtvaartterrein met burgermedegebruik. 

2) ic = intercontinentaal; i = internationaal; n = nationaal. 
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Deel F Geografische ligging van de luchthavens in Nederland 
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Bij lage 10 Algemene analyse vliegtuigbewegingen 

In deze bijlage wordt een algemene analyse van de vliegtuigbewegingen van luchthaven 
Bude! gemaakt. Om inzicht te verkrijgen in de soorten vluchten, wordt het "pakket" van 
luchthaven Budel opgesplitst in segmenten. Het pakket van luchthaven Bude! wordt 
vergeleken met de "gemiddelde kleine luchthaven". Vervolgens wordt een vergelijk gemaakt 
met de grote luchthavens. 

De vliegtuigbewegingen van de kleine luchthavens worden in de volgende segmenten 
ingedeeld: 

I. a) zakenverkeer A 

b) zakenverkeer B 

II. les- en oefenverkeer 

III. a) recreatief verkeer A: 

b) recreatief verkeer B: 

IV. overig verkeer 

zakenvluchten; 
taxi v I uchten. 

fotovluchten; 
reclame-vluchten; 
spuitvluchten; 
positievluchten. 

lesvluchten; 
oefenv I uchten. 

prive-vluchten. 

valscherm-v l uchten; 
zweefv I uchten; 
rondvluchten. 

politie-vluchten; 
militaire vluchten; 
technische vluchten; 
proef-test vluchten; 
overheidsvlucht; 
lijnvlucht; 
chartervlucht; 
milieu v I ucht; 
brandweervlucht; 
overige vluchten. 

De segmenten van luchthaven Bude! worden voor het jaar 1992 in figuur 1 weergegeven. 
Veruit de grootste segmenten bestaan uit de !es- en oefenvluchten en de prive-vluchten. 
Figuur 2 geeft het pakket van de "gemiddelde kleine luchthaven" weer. Luchthaven Bude! 
vertoont grote overeenkomst met de gemiddelde kleine luchthaven; het heeft echter een groter 
aandeel in het segment zakenverkeer A. 

Pagina 1 



Bijlage 10 

Het segment zakenverkeer A bestaat uit, de door het CBS geregistreerde, zakenvluchten en 
taxivluchten. Dit segment wordt in het rapport aangeduid als de kleine zakelijke luchtvaart. 
Taxivluchten komen in de huidige situatie niet tot zeer beperkt (slechts enkele vluchten) voor 
op de kleine luchthavens. Het aantal vluchten in het segment zakenverkeer A is in de huidige 
situatie dus gelijk aan het aantal zakenvluchten. 
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Figuur I Vliegtuigbewegingen luchthaven Budel, 1992. 

Les- en oefen verkeer ( 65.8% ) 

Zokenverkeer A ( 3.5%) 

Recreotief verkeer A (22.2%) 

Recreotief verkeer B (2 .6%) 

Overig verkeer (2 .0%) 

Figuur 2 Vliegtuigbewegingen "gemiddelde kleine luchthaven", 1991. 

Zokenverkeer A ( 1,2%) 

Recreotief verkeer B (9.7%) Zokenverkeer B (5.3%) 

Recreotief verkeer A (24.5%) 

Overig verkeer ( 1 ,0%) 
Les- en oefen verkeer (58.3%) 
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Om tot een vergelijk met de grote luchthavens te komen, is de volgende informatie van 
belang: 

Zoals al gezegd komen taxivluchten zelden op kleine luchthavens voor. 
De lijnvlucht is, tot nu toe, typerend voor de grote luchthavens. Lijnvluchten komen 
zelden of niet op de kleine luchthavens voor, ze worden uitgevoerd met grote 
vliegtuigen. 
Ook de chartervluchten zijn, omdat ze tot nu toe uitgevoerd worden met grote 
vliegtuigen, typerend voor de grote luchthavens. 
De charter- en taxivluchten vallen onder de niet-geregelde vluchten. 

Het aandeel in taxi-, lijn- en chartervluchten, is dus het aandeel in het pakket van de grote 
luchthavens, waarmee deze zich tot nu toe onderscheiden van de kleine luchthavens. De 
overige vluchten vinden ook op de kleine luchthavens plaats. Het bovengenoemde aandeel 
geeft (hoewel niet exact) een goede indicatie van het aandeel in vluchten met grote 
vliegtuigen (tabel 1) Omdat de taxivluchten een tussenpositie innemen (relatief kleine 
vliegtuigen), wordt ook het aandeel zonder taxivluchten weergegeven. Tabel 1 vermeldt tot 
slot ook het totaal aantal vluchten op de grote luchthavens. 

Tabel 1 Aandelen in het totaal aantal vluchten, 1992. 

lijn- en niet- lijn- en Totaal alle 
geregelde vluchten chartervluchten vluchten 

Eindhoven 61.3 % 56,9% 20.141 
Groningen 2,8 % 2,8% 105.033 
Maastricht 10,6 % 10,6 % 98.632 
Rotterdam 23,9% 22,1 % 108.905 
Schiphol 89,6% 85,0 % 271.249 

Tabel 1 geeft aan, dat alleen Eindhoven en Schiphol een groot aandeel in vluchten met grote 
vliegtuigen hebben. Bij Eindhoven is echter het absolute aantal klein. De overige grote 
luchthavens hebben voor het overgrote deel vluchten met kleine vliegtuigen, waarbij 
Groningen de kroon spant. Dit is met name te wijten aan Jes- en oefenvluchten en prive
vluchten die op de luchthavens Groningen, Maastricht en Rotterdam veelvuldig plaats vinden. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat de regionale luchthavens zich slechts 
beperkt (relatief dan wel in absolute aantallen) met vluchten van grote vliegtuigen 
bezighouden. Dit komt omdat Schiphol sterk domineert in deze markt. Bij de regionale 
luchthavens is er dan ook sprake van een onderbezetting door vluchten met grote vliegtuigen 
(grote luchtvaart). 
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Het totaal aantal vliegtuigbewegingen op de kleine luchthavens bedroeg 
in 1992 ruim 540.000. Luchthaven Bude! bezet hierin de derde plaats (figuur 3). 

Figuur 3 Aandelen kleine luchthavens, 1992. 
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Bijlage 11 Analyse van de kleine zakelijke luchtvaart 

In deze bijlage wordt een analyse gemaakt van de vliegtuigbewegingen in de kleine zakelijke 
luchtvaart. Voor de taxivluchten wordt volstaan met het weergeven van tabel 1. 

Tabel 1 Vliegtuigbewegingen, 1992. 

[Luchthaven Taxivluchten 

Schiphol 12.500 
Rotterdam 1.935 
Eindhoven 881 
Kleine luchthavens 41 

Rest de analyse van de zakenvluchten op luchthaven Budel en de overige luchthavens. De 
zakenvluchten vinden zowel op de grote als op de kleine luchthavens plaats. De analyse 
wordt weergegeven middels figuren. 

De omvang van de totale markt wordt weergegeven in figuur 1 (voor 1989 zijn van de grote 
luchthavens alleen de gegevens van Rotterdam en Schiphol bekend; vanaf 1989 van alle grote 
luchthavens). In 1992 is de omvang van de totale markt 20.554 zakenvluchten, waarvan 9.188 
op de kleine luchthavens en 11.366 op de grote luchthavens. 
De omvang van de markt van luchthaven Bude! wordt weergegeven in figuur 2. In 1992 zijn 
3.012 zakenvluchten geboekt. 

De groei van de markt op de grote en kleine luchthavens wordt weergegeven in figuur 3. Ten 
opzichte van 198_9, geven de grote luchthavens in 1992 een afname tot 70% te zien. Het 
aantal zakenvluchten op de kleine luchthavens is echter toegenomen tot 180%. 
Figuur 4 laat een nog sterkere groei van de markt van luchthaven Budel zien. Ten opzichte 
van 1985, is in 1992 een toename van 400% te constateren (ten opzichte van 1989 bedraagt 
dit 250%). 

In figuur 5 wordt het marktaandee! in zakenvluchten van luchthaven Budel weergegeven. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het marktaandeel ten opzichte van de kleine 
luchthavens en ten opzichte van alle luchthavens. In 1992 bedraagt het marktaandeel ten 
opzichte van de kleine luchthavens 32,8% en ten opzichte van alle luchthavens 14,7%. 

De figuren 6 en 7 geven aan dat luchthaven Budel in 1992 marktleider in zakenvluchten is 
ten opzichte van de kleine luchthavens en op een tweede plaats komt ten opzichte van alle 
luchthavens. 
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Figuur 1 Zakenvluchten op alle luchthavens. 
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Figuur 2 Zakenvluchten op luchthaven Budel. 
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Groei in zakenvluchten (indexjaren 1985 en 1989). 
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Figuur 4 Groei in zakenvluchten van luchthaven Budel (indexjaar 1985). 
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Figuur 5 Marktaandeel in zakenvluchten van luchthaven Budel. 
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Figuur 6 Marktaandeel in zakenvluchten ten opzichte van de kleine luchthavens, 1992. 
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Figuur 7 Marktaandeel in zakenvluchten ten opzichte van alle luchthavens, 1992. 
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Bijlage 12 Nieuwe aanwijzing luchthaven Budel 

In deze bijlage wordt ingegaan op de nieuwe aanwijzing van luchthaven Budel. 
Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen besproken: 

1 - Waarom verkrijgt luchthaven Budel een nieuwe aanwijzing? 
2 - Waarom vindt er geluidszonering plaats? 
3 - Hoe werkt de geluidszoneringsprocedure van de kleine luchthavens? 
4 - Overheidsbeleid, regels, procedures en aanvullende informatie. 
5 - De huidige en de nieuwe aanwijzing van luchthaven Budel. 

1 - Waarom verkrijgt luchthaven Budel een nieuwe aanwijzing? 

Bijlage 12 

Zeals al eerder vermeld, vormt de luchtvaartwet het juridische kader voor een luchthaven. De 
luchtvaartwet is het laatst gewijzigd in 1978. De gewijzigde luchtvaartwet geeft aan, dater 
ook voor de kleine luchthavens een geluidszone moet worden vastgesteld. De geluidszone 
moet opgenomen worden in de aanwijzing. Dit heeft tot gevolg dat het Rijk alle kleine 
luchthavens een nieuwe aanwijzing moet geven. Sinds de publikatie van het "Besluit 
Geluidbelasting Kleine Luchtvaart" in 1991 , kon hiermee daadwerkelijk begonnen worden. 
De nieuwe aanwijzing van luchthaven Budel is dus ingezet door het Rijk. 

2 - Waarom vindt er geluidszonering plaats? 

Geluidshinder beheersen en zonodig beperken, is een van de facetten van het milieubeleid 
van de overheid. In toenemende mate worden er geluidszones vastgesteld rondom objecten, 
die maatschappelijk gezien geluidshinder veroorzaken. Het vaststellen van geluidszones zorgt 
ervoor, dat burgers worden beschermd tegen een overmaat aan lawaai. Zo worden geluids
zones vastgesteld voor wegen, industrieterreinen en luchthavens. Voor de grote luchthavens 
is geluidszonering al jaren van kracht, nu is het ook de beurt aan de kleine luchthavens. 

Voor het vaststellen van een geluidszone wordt gebruik gemaakt van een (geluids)norm. De 
norm is een rekenkundige formule. De geluidszone wordt aan de hand van die norm 
berekend. Voor een luchthaven vormen o.a. de aantallen en soort vliegtuigbewegingen de 
input van de berekening van de geluidszone. De norm verschilt afhankelijk van het object 
waarvoor men een geluidszone vast stelt. Zo bestaat er voor de grote luchtvaart de 
kosteneenheid; de zogenaamde "Ke-norm". 

Na het vaststellen van de geluidszone dient deze te worden vastgelegd (op papier). Bij de 
luchthavens wordt deze vastgelegd in de aanwijzing. Voor het vastleggen van de geluidszone 
wordt gebruik gemaakt van geluidscontouren. Een geluidscontour rondom de luchthaven 
geeft een gelijke mate van geluidshinder weer. De gehele geluidszone wordt aangegeven met 
de buitenste geluidscontour. Binnen de geluidszone worden nog een of meerdere contouren 
vastgelegd. Deze contouren hebben weer een andere functie . Binnen de contouren die de 
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lawaaierigste gebieden afbakenen, geldt bijvoorbeeld een verbod op woningbouw. Er worden 
geluidscontouren vastgelegd omdat de overheid hiermee een instrument in handen heeft om 
de geluidshinder onder controle te houden. Er mag niet meer geluid geproduceerd worden, 
dan is vastgelegd middels de geluidscontouren. De geluidscontouren worden zogezegd 
gehandhaafd. Controle vindt plaats middels de geluidsnorm. De geluidscontouren worden 
vastgesteld met behulp van de geprognotiseerde vliegtuigbewegingen. Controle vindt plaats 
door de werkelijke aantallen vliegtuigbewegingen in de komende jaren, te toetsen aan de 
geluidscontouren. De vastgestelde geluidscontouren geven als het ware het maximum aan, dat 
door het luchtvaartterrein in een jaar aan geluidshinder mag worden geproduceerd. 

Het berekenen, vastleggen en vervolgens handhaven van de geluidscontouren, wordt 
geluidszonering genoemd. Om tot geluidszonering te komen, wordt een zogenaarnde 
"geluidszoneringsprocedure" gevolgd. 

3 - Hoe werkt de geluidszoneringsprocedure van de kleine luchthavens? 

Bij de geluidszoneringsprocedure zijn de volgende partijen betrokken: 

de Rijksluchtvaartdienst (RLD); 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM); 
de meest betrokken gemeenten en provincies, over wiens grondgebied de vast te 
stellen geluidszone zal !open; 
de betrokken luchthaven. 

Het ondememingsplan van de luchthaven vormt de basis van de geluidszoneringsprocedure. 
Dit ondememingsplan wordt beoordeeld door de RLD. Beoordeling vindt plaats op 
realiteitswaarde en onderbouwing van de prognoses. Tevens beoordeelt de RLD de voor
stellen tot gewenste verbeteringen in faciliteiten. Indien het ondememingsplan in principe 
goedgekeurd wordt, kan er een proefberekening gemaakt worden van de geluidszone. 
Belangrijk is te constateren, <lat de gewenste verbeteringen beoordeeld worden door de RLD. 
Indien de RLD constateert <lat de luchthaven hiermee geen karakterverandering ondergaat, is 
<lit onderdeel van de aanwijzing goedgekeurd. De RLD heeft tenslotte op <lit gebied de 
aanwijzingsbevoegdheid. Voor het andere onderdeel van de aanwijzing, de geluidszone, moet 
overeensternming tussen de overheidspartijen bestaan. 

Met behulp van de proefberekening wordt er een ontwerp-geluidszone vastgesteld en wordt 
een ontwerp-aanwijzing opgesteld. De betrokken overheidspartijen dienen overeensternming 
te krijgen over de grootte van de geluidszone en het bijbehorende ruimtebeslag hiervan. 
Wanneer na een aantal herberekeningen, met bijbehorend overleg, de partijen uiteindelijk 
overeensternmen met de geluidszone, is de nieuwe aanwijzing een feit. Het proces van 
herbe-rekenen en opnieuw overleg voeren vertraagt de aanwijzing aanzienlijk. Maar omdat de 
belangen groot zijn, moet het proces zorgvuldig worden uitgevoerd. 
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4 - Overheidsbeleid, regels, procedures en aanvullende informatie. 

Het relevante beleid, regels en procedures met betrek.king tot de nieuwe aanwijzing, wordt 
weergegeven in de volgende overheidspublicaties: 

a) Rijksbelejd inzake luchtvaart: 
- Luchtvaartwet (1978); 
- Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (1985/1986); 
- Besluit Geluidbelasting Kleine Luchtvaart ( 1991 ). 

b) Provinciaal beleid inzake luchtvaart: 
- Notitie luchtvaart (1993). 

c) Ruimtelijke ordening ten gevolge van het luchtvaartbelejd: 
- Besternrningsplan (gemeentelijk beleid, 1972). 

Daamaast wordt, waar nodig geacht, aanvullende informatie gegeven. 

4a) Rijksbeleid inzake luchtvaart 

Luchtvaartwet 

Ingevolge de luchtvaartwet dienen voor het vliegveld twee aanwijzingsbesluiten te worden 
vastgesteld. 

1 - Een aanwijzingsbesluit, af te geven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
heeft betrek.king op de aanwijzing van het luchtvaartterrein. Hierin is o.a. geregeld 
het exacte gebied/begrenzing van het luchtvaartterrein, het aantal vliegtuig
bewegingen, de openingstijden, de lengte van de baan, alsook bepalingen omtrent de 
geluidszonering. 

2 - Het tweede aanwijzingsbesluit, af te geven door het Ministerie Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), heeft betrekking op de geluidszonering 
rondom het vliegveld. Het betreft een aanwijzing tot aanpassing van de bestem
mingsplannen, gelegen binnen de vastgelegde geluidszone van het vliegveld. 

Indien de overheidspartijen overeenstemrning bereiken over de geluidszone, geeft het 
ministerie van V & W de nieuwe aanwijzing aan de luchthaven. In het algemeen worden de 
besternrningsplannen, gelegen binnen de geluidszone, in opdracht van het rninisterie van 
VROM aangepast. Specifiek wordt het bestemrningsplan waarbinnen de luchthaven gelegen 
is, in overeensternrning gebracht met de aanwijzing. Dit betreft zowel de geluidszone als 
enkele andere onderdelen van de aanwijzing, zoals bijvoorbeeld de baanlengte en de 
openingstij den. 
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S trnctuurschema B urgerluchtvaartterreinen 

Ten aanzien van de kleine luchtvaartterreinen wordt gesteld, dat het Rijk hierbij uitgaat van 
de bestaande voorzieningen. Verbeteringen van de faciliteiten zijn bespreekbaar, mits de aard 
van het verkeer hierdoor niet verandert. De aard van het verkeer wordt geregeld in de 
aanwijzing. 

Besluit Geluidbelasting Kleine Luchtvaart (BGKL) 

In het BGKL wordt een instrument geboden om tot daadwerkelijke geluidszonering van de 
kleine luchthavens te komen. Dit instrument is een geluidsnorm: de belastingseenheid voor de 
kleine luchtvaart (de zogenaarnde "bkl-norm"). Het BGKL geeft de berekeningsvoorschriften 
voor de bkl-norm weer. Met behulp van het ondememingsplan van de luchthavens, en de 
daarin geprognotiseerde aantallen en soorten vliegtuigbewegingen, kunnen middels bereke
ningen de geluidscontouren worden vastgesteld; de zogenaamde "bkl-geluidscontouren". Zo 
zijn er de 50 bkl-geluidscontour en de 60 bkl-geluidscontour. De 50 bkl-geluidscontour is de 
buitenste geluidscontour en geeft hiermee de grens van de geluidszone rondom de luchthaven 
aan. Binnen de 60 bkl-contour geldt een verbod op woningbouw. 

De bkl-norm is in eerste instantie gebaseerd op het geluid dat men werkelijk hoort. Verder zit 
er een gevoelswaarde in: zo geldt bijvoorbeeld dat vluchten in het weekend en in de avond 
door de omgeving als extra hinderlijk ondervonden worden. Voor die vluchten geldt een 
straffactor (subjectief), die is ingebouwd in de bkl-norm. 

In het BGKL staat vervolgens wat onder kleine luchtvaart verstaan wordt en daarmee onder 
dit besluit en de bkl-norm valt: 

Onder de kleine luchtvaart wordt in dit kader verstaan: vaste-vleugel luchtvaartuigen 
met schroefaandrijving (propellers), en een toegelaten totaalmassa die hoger is dan 
390 kg <loch lager dan 6000 kg. 
De zogenaarnde ultralichte vliegtuigen (UL V's) met een gewicht van maximaal 390 
Kg worden in het BGKL niet gerekend tot de kleine luchtvaart, maar worden 
beschouwd als een afzonderlijke categorie luchtvaartuigen. Hiervoor vindt geen 
geluidszonering plaats. 
Helikopters en kleine straalvliegtuigen kunnen ook op een klein luchtvaartterrein 
komen. Deze vliegtuigen zijn niet opgenomen in de bkl-berekening. Dit soort 
vliegtuigen geldt binnen het BGKL als grote luchtvaart, waarvoor de Ke-norm 
bestaat. Als deze vliegtuigen op een klein luchtvaartterrein regelmatig voorkomen, 
maakt de RLD daarvoor aparte berekeningen. Omdat de Ke-norm veel minder streng 
is dan de bkl-norm en omdat het aantal vliegtuigbewegingen van dat soort vliegtuigen 
op de kleine luchthavens vrij laag is, stelt de Ke-geluidscontour meestal niets voor. 
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In het BGKL worden ook de "milieudoelstellingen voor de kleine luchtvaart" ingevuld. Tot 
het jaar 2000 zal een grenswaarde gelden van 50 bkl. Vanaf het jaar 2000 moet een grens
waarde van 47 bkl worden gehandhaafd. De geluidszone wordt dus verkleind in hetjaar 2000. 
Deze 3 bkl reductie komt overeen met een halvering van het aantal vliegtuigbewegingen 
bij overige gelijkblijvende omstandigheden. Ondanks het feit, dat de kleine luchtvaart 
binnen woningen weinig aanleiding tot hinder geeft, wordt de totale invloed van de ervaren 
hinder buitenshuis een milieu-factor van zodanig belang geacht, dat deze - afgewogen tegen 
de maatschappelijke en economische betekenis van deze tak van luchtvaart - de normstelling 
tot het jaar 2000 rechtvaardigt. 

In het BGKL is een procedure opgenomen om tot die reductie te komen. Naar verwachting 
worden de vliegtuigen de komende jaren, door de verbeteringen in de technologie, al gemid
deld 1 bkl geluidarmer. Verder zijn echter maatregelen vereist: nog meer met geluidarme 
vliegtuigen vliegen (door aanpassingen van bestaande vliegtuigen en deze opnieuw laten 
meten op geluidproductie, kunnen deze ook mogelijk in een geluidarme categorie vallen), 
minder vliegen op hinderlijke tijden (avond, weekend) of gewoon minder vliegen (voor 
lessen bijvoorbeeld simulatoren aanschaffen). Een gedeelte van deze maatregelen betreft ope
rationele maatregelen, waarbij het BGKL als voorbeeld aanreikt: Het uitsluiten van recrea
tieve vluchten, lesvluchten, valschermvluchten of rondvluchten in een aantal week- einden 
gedurende de maanden maart tot en met september, dan wel het beperken in de vorenbedoel
de weekeinden van recreatieve vluchten, lesvluchten, valschermvluchten of rondvluchten tot 
uren waarop de doorsneebewoner nog niet in zijn tuin van de rust zal genieten. 

Waarom wordt gezoneerd op de geprognotiseerde aantallen per 2000? In het milieubeleid 
staat verbeteren van de milieusituatie centraal. In vele milieuvelden is er voor gekozen in het 
jaar 2000 een situatie te hebben, die niet emstiger is dan dat die was in 1985. Een direct 
"stand still" is in de praktijk moeilijk te realiseren. Ook voor de kleine luchtvaart is er voor 
gekozen om in het jaar 2000 een grote reductie van de geluidshinder te realiseren. Tot het jaar 
2000 is groei mogelijk, maar deze zal kritisch worden bezien. 

4b) Provinciaal beleid inzake luchtvaart 

Notitie luchtvaart 

Ten aanzien van de luchthavens Budel en Seppe wordt gesteld dat de luchthavens geen 
uitbreiding verdragen, die het huidige karakter zal veranderen ( een eis die overigens ook in 
het streekplan verwoord staat). 
Vermijdbare vliegtuigbewegingen dienen tegengegaan te worden en geluidzoneringsgrenzen 
en landelijke milieunormen zijn uitgangspunt. 

Belangrijk is te constateren dat het overige beleid inzake luchtvaart (zoals weergegeven in 
hoofdstuk 2) niet relevant is voor de geluidszonering van de luchthaven. 
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Middels de luchtvaartwet vertaalt de aanwijzing van het luchtvaartterrein zich in het betref
fende bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan van de luchthaven wordt in twee 
hoofddelen opgesplitst: 

Luchtvaartterrein 1 ( de landingsbaan): De grond mag niet bebouwd worden en niet 
anders gebruikt worden dan voor luchtvaartactiviteiten. De landingsbaan mag na 
toestemming verhard worden. 
Luchtvaartterrein 2 (het overige terrein van de luchthaven): De grond mag bebouwd 
worden met gebouwen ten behoeve van het luchtvaartterrein, zeals hangars, een 
controlecentrum, werkplaatsen en bijbehorende voorzieningen, dienstwoningen en een 
restaurant en andere voorzieningen. De grond mag niet anders gebruikt worden dan 
voor luchtvaartactiviteiten. 

Voor beide terreinen geldt dat er uitsluitend gevlogen mag worden tussen zonsopgang en 
zonsondergang, en uitsluitend met kleine vliegtuigen met een gewicht tot een maximum van 
6000 kg. 

Met de komst van de nieuwe aanwijzing, zal dit bestemmingsplan hiermee in overeen
stemming gebracht worden. 

5 - De huidige en de nieuwe aanwijzing van luchthaven Budel 

5a) De huidige aanwijzing 

In de huidige aanwijzing is luchthaven Budel aangewezen al burgerluchtvaartterrein voor 
nationaal en internationaal verkeer met een maximum start- en landingsgewicht tot 6000 
kilogram. 

Openingstijden: Het gebruik van het terrein is toegestaan voor VFR-vluchten gedurende de 
daglichtperiode (tussen zonsopgang en zonsondergang), onder goedzicht omstandigheden. 

Start- en landingsbaan: De luchthaven beschikt over een baan van 930*23 meter. 

Overig: Het luchtvaartterrein is tevens aangewezen als UL V-terrein. Hiertoe beschikt de 
luchthaven over een afzonderlijke niet-verharde UL V-baan van 800* 30 meter. 
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5b) De nieuwe aanwijzing 

Verloop van de nieuwe aanwijzing: 

De betrokken overheidspartijen bij de nieuwe aanwijzing zijn in geval van luchthaven Budel: 

op rijksniveau: de ministeries van V & W en VROM; 
op provinciaal niveau: de provincies Limburg en Noord-Brabant; 
op gemeentelijk niveau: de gemeenten Budel en Weert. 

Gemeente Budel en Weert hebben zich vanafhet begin af aan geheel achter het ondeme
mingsplan van de luchthaven gesteld en de daaruit volgende geluidszone. De geluidszone 
leverde voor de gemeenten geen moeilijkheden op voor de toekomstige woningbouwplannen. 

De geluidszone wordt vastgesteld op basis van 110.000 vliegtuigbewegingen van diverse 
aard, soort en tijdstippen, met bijbehorende variaties in straffactoren. Na vaststelling van de 
geluidszone wordt dan ook niet het absolute aantal gehandhaafd, maar de geluidszone. 

Zowel de gemeenten als de RLD kunnen zich vinden in de beoogde faciliteitsverbeteringen 
van de luchthaven. De RLD stelt vast dat de luchthaven hiermee geen karakerverandering 
ondergaat. 

De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben de procedure een lange tijd vertraagd, 
omdat men het niet eens is met het aantal vliegtuigbewegingen waarop de geluidszone 
gebaseerd wordt. Dankzij de unieke ligging van het luchtvaartterrein, waarbij de geluidszone 
grotendeels boven onbewoond gebied loopt, hebben de provincies geen gegronde bezwaren 
kunnen geven, voor de ongewenstheid van grootte van de geluidszone. De wens om de 
geluidszone voor de luchthaven zo klein mogelijk te krijgen, wordt in belangrijke mate 
ingegeven door concurrentievrees van luchthaven Budel met de luchthavens in Maastricht en 
Eindhoven. De provincies hebben echter geen invloed gehad op de inhoud van de aanwijzing. 

Inhoud van de nieuwe aanwijzing: 

Het luchtvaartterrein verkrijgt een nieuwe aanwijzing volgens de intema-tionale Europese 
norm. Luchtvaartterrein Bude! krijgt hierrnee een aanwijzing in de categorie 2,8 (zie tabel 1). 
Bij de intemationale aanwijzing wordt op twee maten gelet. De spanwijdte van de vleugels 
en/of de afstand tussen de wielen. Hierbij geldt dat de afmetingen van een vliegtuig tussen 
deze beide grenzen moet vallen, wil het kunnen starten of landen. 

Openingstijden en soort vluchten: Het gebruik van het luchtvaartterrein is voor VFR
vluchten toegestaan gedurende de daglichtperiode en voor IFR-overlandvluchten, niet zijnde 
les- en of oefenvluchten, tussen 7.00 en 23.00 uur plaatselijke tijd, voorzover deze periode 
valt buiten de daglichtperiode. Voor het kunnen uitvoeren van IFR-vluchten zonder eigen 
verkeersleiding, is een instrumentprocedure ontwikkeld door RLD. 

Start- en landingsbaan: De luchthaven heeft toestemming tot het verlengen van de verharde 
baan. De landingbaan verkrijgt de intemationale I.C.A.O. afmetingen van 1199 bij 23 meter. 
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Geluidszone: De berekening van de geluidsbelasting op basis van het aantal vliegtuig
bewegingen met hefschroefvliegtuigen (1.100) en vaste vleugelvliegtuigen met straal
aandrijving (800) levert een zeer kleine Ke-geluidszone op, welke binnen de grenzen van het 
aangewezen luchtvaartterrein gelegen is. De Ke-geluidszone wordt daarom niet vastgelegd, 
maar de vliegtuigbewegingen met deze vliegtuigen is als een maximum toelaatbaar aantal 
bewegingen vastgelegd. 
Voor de vliegtuigbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving (bkl
norm) worden niet de aantallen bewegingen gehandhaafd, maar de 50 bkl geluidscontour. De 
geluidscontour wordt in het jaar 2000 met 3 bkl verminderd tot 4 7 bkl. Op welke wijze deze 
vermindering moet worden bereikt is op dit moment niet bekend. Voor 1998 moet hierover 
duidelijkheid worden geschapen. Door de Rijksluchtvaartdienst wordt momenteel een 
algemene notitie opgesteld, op welke wijze de geluidsbelasting verlaagd kan worden. De 
situatie is bij vliegveld Budel voldoende bekend, zodat men voldoende tijd heeft om te 
anticiperen op de situatie na 2000. 

Overige faciliteiten : De luchthaven heeft tevens toestemming voor het plaatsen van enkele 
overige voorzieningen, zeals een baan- en naderingsverlichting, een radiobaken en een 
zichtgeleidingssysteem (papi). Deze zijn benodigd voor het kunnen uitvoeren van 
IFR-vluchten. 

Tabel 1 Aanwijzing volgens de Europese norm. 

AerQdrQme Reference CQde 

Code Element 1 Code Element 2 

Code Aeroplane Reference Code Wing Span Outer Main Gear Wheel 
number Field Length letter Span 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Less than 800 m A Up to but not including 15 Up to but not including 
(2.650 ft) m (49 ft) 4.5 m (15 ft) 

2 800 m (2.650 ft) up B 15 m (49 ft) up to but not 4.5 m (15 ft) up to but 
to but not including including 24 m (79 ft) not including 6 m (20 ft) 
1.200 m (4.000 ft) 

3 1.200 m ( 4.000 ft) up C 24 m (79 ft) up to but not 6 m (20 ft) up to but not 
to but not including including 36 m (118 ft) including 9 m (30 ft) 
1.800 m (6.000 ft) 
and over 

4 1.800 m (6.000 ft) D 36 m (118 ft) up to but not 9 m (30 ft) up to but not 
and over including 52 m (171 ft) including 14 m (46 ft) 

E 52 m (171 ft) up to but not 9 m (30 ft) up to but not 
including 60 m (197 ft) including 14 m ( 46 ft) 
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Bijlage 13 General Aviation netwerk van Europa en de 
buitenlandse vliegbestemmingen van 
luchthaven Buder 

In de onderstaande kaart wordt een beeld geschetst van het General Aviation netwerk van 
Europa. Met name in Engeland, Duitsland, Frankrijk en de Benelux, ligt binnen een straal van 
circa 30 tot 40 kilometer om elke grote of middelgrote stad wel een luchthaven, die voor 
zakenreizen vanaf luchthaven Bude! bereikbaar is. 
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Yliegbestemmingen luchthaven Budel, 1992: 

BELGIE: - Zwartberg - Oostende - Diest 
- Antwerpen - St hubert - Spa 
- Liemu - Leopoldsburg - Luik 
- Brasschaat Kortrijk - Grimbergen - Namen 
- Keiheuvel - Charleroi - Brussel 
- Hassett - Kortrijk 

LUXEMBURG: - Luxemburg 

- Wiltz 

DUITSLAND: - Engelsbach (Frankfurt) - Milnchen -Aken 

- Munster Osnabruck - Jurgerland - Trier 
- Monchen-gladbach - Dalnlemer Binz - Stadlohn 
- Heinsberg - Herzogenhausrach - Marl 
- Mannheim - Hartenholm - Bonn 
- Essen-Mulheim - Dresden - Backn 
- Liepzig -Augsburg - Berlijn 
- Speyer - lcoblenz - Borhum 
- Paderbom-Lippstadt - Osnabruck - Bremen 
- Numberg - Porta-Westfalica - Nordhom 

FRANKRIJK: - Calais-Dunlurque - Dyon 
- Bask Mulhouse - La Fleche 
- Le Tourquet - Reirns 
- Thionville - Limoges 
- St. Brieuc - Moulins 
- Le Bourget - Troyes 
- Tonosins-le-Noble (parijs) - Lyon 
- Dinard - Lilk 

ENG ELAND: - Aberdeen - Southend 

- Norwich - Shoreham 
- Cambridge - Dundu 
- Biggenhill - Jerthing 
- Londen - Oxford 
- Cranfield - Manchester 
- Coventry - Lydd 
- Fairoaks - Exeter 
- Elstree 

ZWITSERLAND: - Altenrhein 

OOS TENRIJK: - Graz 
- Linz 

SPANJE: - Gerona 

ZWEDEN: 0 Angelholm 

DENEMARKEN: - Kopenhagen 
- Heming 
- Billund 
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Bij lage 14 Micro-omgeving-analyse 

Bij deze analyse komen de volgende zaken aan bod: 

Deel A-

Deel B -

Deel C -

Deel D -

Deel E -

Een algemene beschouwing van de klanten en de concurrenten in het inter
nationale zakelijke personenverkeer. 

Een profielschets van de huidige klanten (bedrijven en particulieren, die 
zakenvluchten met een eigen vliegtuig uitvoeren), en een verwachting ten 
aanzien van een marktpotentieel. 

De huidige concurrenten van luchthaven Budel in de kleine zakelijke lucht
vaart en een toekomstverwachting ten aanzien van de te verwachten con
currentie. 

Een analyse van het publiek, dat van belang is voor luchthaven Budel. 

Ontwikkeling van de kleine zakelijke luchtvaart. 
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Deel A - Algemeen 

In het intemationale zakelijke personenverkeer is de vervoerswijze in belangrijke mate 
afhankelijk van de te overbruggen afstand en de luchthavenbereikbaarheid (NEI, 1984). De 
keuze van vervoer hangt af van vraagfactoren ( de reismotieven) en aanbodfactoren ( de 
vervoersmogelijkheden). 

Om inzicht te verkrijgen in de reismotieven van de intemationale zakelijke reizigers wordt de 
volgende indicatieve indeling gegeven (NEI, 1988). 

I - Bedrijfsinteme contacten van multinationals 

- Management vergaderingen; 
- lnformatieuitwisseling; 
- Serviceverlening; 
- Cursussen. 

2 - Bedrijfsexteme contacten 

a - Contacten met de markt b - Overh~ 
- lnkoop; - Congressen; 
- Verkoop/acquisitie; - Cursussen; 
- Installatie; - Beurzen. 
- Reparatie/onderhoud. 

Schema 1 brengt de concurrerende vervoersmogelijkheden van een klein vliegtuig in beeld. 

Schema 1 Overzicht van de concurrentie in het intemationale zakelijke personenverkeer. 

Reismotief 

I 
Hoe over te - Welk type ,-- Welk 
brengen? luchtvervoer? vliegveld? 

I I I 
Generieke Vorm Directe 

con curren ten concurrenten concurrent en 

- wei - Groot vliegtuig - Bude! 
- luc t 

------ - lijndienst - Eindhoven 
- rail - Klein vliegtuig - Maastricht -- zakenvlucht - .. 

- taxivlucht - .. 
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De klant zal bij de keuze een afweging maken tussen kosten en tijdwinst (waarbij tijdwinst 
natuurlijk ook in kosten uit te drukken is). Voor elk type vervoersmogelijkheid zijn er 
sommen te bedenken, waarbij dat type vervoer het goedkoopst (integrale kosten) blijkt. Er 
zijn diverse variabelen die de uitkomst van de som be'invloeden. Te bedenken zijn: de afstand, 
het aantal personen en de bijbehorende salariskosten, de vaste en variabele kosten van het 
vervoer, de wachttijden en de reistijden. Feit is dat, afhankelijk van de waarde van deze (soms 
onderling verstrengelde) variabelen, een klein vliegtuig de goedkoopste vervoersmogelijkheid 
kan zijn. 

De belangrijkste generieke concurrenten van de luchtvaart zijn de auto en de trein. De 
generieke concurrentie is echter in belangrijke mate afhankelijk van de te overbruggen af
stand (zie ter indicatie figuur 1 ). In de figuur wordt met het vliegtuig een groot vliegtuig 
bedoeld. Dat is niet zo vreemd, de grote luchtvaart wordt in de huidige situatie vele malen 
meer gebruikt dan de kleine luchtvaart. Op Schiphol werden in 1992 bijvoorbeeld zo'n 
8.500.000 zakelijke passagiers afgehandeld. Daar steekt de kleine zakelijke luchtvaart schraal 
tegen af. Bij langere afstanden moet de kleine zakelijke luchtvaart het met name opnemen 
tegen de vormconcurrent grote luchtvaart (lijndienst). 

Figuur 1 Vervoermiddelkeuze van zakenreizigers 

100 ,------------------------------, 

0 200 400 600 800 1000 1 500 20CO 2500 

AFSTAND DOOR DE LUCHT (km) -

Bron: Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen, 1986. 
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Deel B - Klanten 

De analyse van de huidige klanten is gericht op bedrijven/particulieren die beschikken over 
een eigen zakenvliegtuig, waarmee zakenvluchten worden uitgevoerd. Dit is, zoals al eerder 
vermeld, de belangrijkste doelgroep waarop luchthaven Bude! zich wil richten. Bij het weer
geven van een marktpotentieel wordt de gehele kleine zakelijke luchtvaart beschouwd. 

Huidige klanten 

Een tweetal enquetes (NRIT, 1986 en NEI, 1992) geeft inzicht in de motieven, kenmerken en 
behoeften van de huidige klanten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het inzicht in de 
motieven voor het gebruik van een eigen zakenvliegtuig en de keuze van de thuishaven. 

De motieven voor het uitvoeren van zakenvluchten met een eigen zakenvliegtuig worden in 
figuur 2 weergegeven. 

Figuur 2 Motieven voor het uitvoeren van zakenvluchten. 

Kos tenbesporing (8.57.) 

zoken/hobby ( 10.37.) 

Tijdwinst ( 1 S, 17.) 

Comfort/privacy ( 11 , 17.) 

Dichteroij bestemming ( 1 S,07.) 

Crotere ke_uze in luchthovens ( 14.57.) 

Bron: NEI, 1992. 
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Voor luchthaven Budel is het van groot belang, dat deze als mogelijke thuishaven 
aantrekkelijk is voor bedrijven met eigen toestellen. Belang-rijk hiervoor is een inzicht in de 
motieven voor de keuze van de thuishaven (zie figuur 3). 

Figuur 3 Motieven voor de keuze van de thuishaven. 

Club- en vl ieg sc hool fa c il i te i ten (7 .27.) 

Ontmoet ingsruim te ( 8 .07. ) 

Baon- / lo ndi ngsrac . ( 1-t,7 i'.) 

Torieven ( 10 .67.) 

Dichtbij bedri j f/ won ing ( 14,57.) 

Onderh oud smog elijkh eid ( 10 .97.) 

Votdoende sta lling sr uimte ( 1 1 .67.) 

Bron: NEI, 1992. 

Na deze weergave van de motieven van de huidige klanten, volgen nog wat overige onder
zoeksresultaten: 

De vliegtuigeigenaren blijken in tweederde deel van de gevallen bedrijven te zijn en voor 
eenderde deel particulieren. Hiervan voert een aanzienlijk deel pas sinds of zelfs na 1980 
zakenvluchten uit. Circa een kwart van de eigenaren hebben voordat zij hiertoe overgingen, 
enige tijd gebruik gemaakt van de diensten van luchttaxi's. Tweederde deel van de zaken
vliegtuigen is pas na 1980 aangeschaft (NRIT, 1986). 

Een indicatie van het huidige aantal bedrijven en particulieren, <lat beschikt over een eigen 
zakenvliegtuig, is te verkrijgen middels het aantal 2-motorige vliegtuigen. Deze worden 
vrijwel uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden. In 1992 staan er 101 geregistreerd in 
Nederland (ten opzichte van 79 in 1988). Het is een indicatie omdat o.a. het bezit van 
meerdere vliegtuigen geen uitzondering is en omdat er toestellen in het buitenland 
geregistreerd kunnen staan. In de enquete van het NEI (1992) spreekt men, na inventarisatie, 
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van ongeveer honderd bedrijven en particulieren in Nederland. Dit lijkt goed overeen te 
komen met de bovengenoemde indicatie. 

De bedrijven/particulieren die zakenvluchten met een eigen toestel uitvoeren zijn met name 
werkzaam in de "transport, opslag en communicatie", "computer hard-/software" en 
"exploitatie onroerend goed en zakelijke dienstverlening". 

Vier aspecten blijken van duidelijke invloed te zijn op de aanschaf van een toestel, ten 
behoeve van het uitvoeren van zakenvluchten: 

1 - het (toenemend) aantal zakelijke contacten op grotere afstand; 
2 - het ontbreken van adequate, snelle verbindingen met bepaalde besternmingen via 

lijndiensten; 
3 - de nabijheid van een luchthaven in de omgeving van het bedrijf; 
4 - de groeiverwachtingen van het eigen bedrijf c.q. bedrijfsactiviteiten met een 

toenemend vliegtuiggebruik. 

De gemiddelde reistijd naar de luchthaven is+/- 20 minuten, bij een afstand van gemiddeld 
25 km. Slechts een beperkt aantal bedrijven/particulieren (15%) overbrugt een afstand van 40 
km ofmeer. 

Marktpotentieel 

Het potentiele marktgebied van de kleine luchtvaart, kan zeer globaal als volgt worden 
aangegeven (Vervoerswetenschappelijk Instituut). Bij afstanden boven de 200 km, wordt 
tijdwinst behaald ten opzichte van de auto. Op bijna alle Europese besternmingen is een klein 
vliegtuig sneller dan een lijndienst. Een klein vliegtuig is goedkoper dan de auto, bij reis
afstanden van meer dan 400 km. Als individueel wordt gereist, zijn de trein en de lijndienst 
goedkoper dan een klein vliegtuig. Bij grotere benutting van het zakenvliegtuig wordt deze 
vervoerswijze qua kosten snel goedkoper dan de lijndienst. Nagenoeg alle bestemrningen in 
Europa (1500 vliegvelden) zijn door de kleine luchtvaart te bereiken, <lit in tegenstelling tot 
lijndiensten waarbij slechts een aantal bestemmingen direct wordt aangedaan. Op bestem
mingen die alleen met een overstap te bereiken zijn, of die waarbij grote natransportafstand 
noodzakelijk is, neemt het voordeel van een klein vliegtuig ten opzichte van een lijndienst 
snel toe. Ook op grotere afstanden kan in een <lag heen en weer gereist worden. Bij de auto 
ligt de grens op 400 km. 

Bedrijfseconomisch gezien kan een bedrijf voor elke reis, of een totaal aantal reizen per 
periode, de meest geschikte vervoersmogelijkheid bepalen. Er zijn echter aanwijzingen <lat 
een economische afweging, om verschillende redenen niet altijd gemaakt wordt. 

West-Europa beschikt over een goede infrastructuur voor de auto, trein en lijn
vluchten. Een klein vliegtuig wordt hierdoor nauwelijks afgewogen tegen deze ver
voersmogelijkheden. 
Er bestaat onbekendheid bij het bedrijfsleven, over de mogelijkheden en kosten van 
de kleine vliegtuigen. Bedrijven die nog nooit gebruik hebben gemaakt van een klein 
vliegtuig zien alleen de "hoge" kosten. 
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Het blijkt dat het bedrijfsleven nauwelijks op de hoogte is van de bruikbaarheid van 
de diensten van de kleine luchthavens. De kleine luchthavens worden veelal geas
socieerd met recreatief vliegen. 
Zakelijke reizigers zijn erg hokvast wat betreft de vervoerskeuze. De auto en de 
lijnvlucht genieten veelal de voorkeur. Bij een reisafstand tot 500 km vormt de auto 
het belangrijkste vervoermiddel. Bij een afstand van boven de 500 km neemt de 
lijndienst als vanzelfsprekend de rol van de auto over. Een klein vliegtuig wordt 
nauwelijks afgewogen. 

Wat is nu de conclusie van deze beschouwing? De kleine zakelijke luchtvaart lijkt niet altijd 
afgewogen te worden, ten opzichte van de andere vervoers- mogelijkheden. Doordat de kleine 
zakelijke luchtvaart nog onvoldoende bekendheid en erkenning geniet, lijkt er, indien hierin 
verbetering optreedt, nog een marktpotentieel braak te liggen. Om zoveel mogelijk van dit 
marktpotentieel te kunnen profiteren, is het voor een kleine luchthaven belangrijk het 
bedrijfsleven op de hoogte te stellen van de bruikbaarheid van haar faciliteiten. 
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Deel C - Concurrenten 

De analyse van de huidige en toekomstige concurrenten, is gericht op de directe concurrentie 
in de kleine zakelijke luchtvaart. 

Huidige concurrenten 

Reeds besproken in hoofdtekst. 

Toekomstige concurrentie 

In verband met het verplaatsen van bedrijven zal per categorie luchthaven een nader inzicht in 
de toekomstige concurrentie gegeven worden: 

Schiphol: Schiphol voert een actief ontmoedigingsbeleid ten aanzien van de kleine zakelijke 
luchtvaart. Dit heeft tot nu toe geleid tot een afname in zakenvluchten. Schiphol-Oost heeft 
echter nog een fors aantal taxivluchten (zie bijlage 11). Schiphol zal in de toekomst in steeds 
mindere mate concurreren in de kleine zakelijke luchtvaart. Luchthaven Lelystad en 
Rotterdam kunnen wellicht in belangrijke mate profiteren van de uitstoot van Schiphol (beide 
zijn eigendom van Schiphol). 

Re&ionale luchthavens: Ook de regionale luchthavens voeren een beleid, waarbij ze zich 
concentreren op de grote luchtvaart. De beschikbare capaciteit van deze luchthaven is door de 
onderbezetting door de grote luchtvaart echter nog derrnate groot, dat deze luchthavens de 
kleine zakelijke luchtvaart in de nabije toekomst niet zullen weren. Zij zullen deze slechts 
weren indien er voldoende groei optreedt in de grote luchtvaart. De groei in de grote lucht
vaart verloopt echter zeer moeizaam, omdat Schiphol deze markt sterk domineert; bovendien 
dienen de regionale luchthavens van rijkswege aanvullend te zijn op Schiphol. De regionale 
luchthavens mogen de ontwikkeling van Schiphol niet belemmeren. 

De overheid, en met name het rijk, is een belangrijke partij die verandering zou kunnen 
brengen in de concurrentiepositie van de regionale luchthavens ten opzichte van de kleine 
luchthavens. Middels subsidies worden namelijk de regionale luchthavens in leven gehouden. 
Wanneer het Rijk de subsidies stopt c.q. verrnindert, gaan de regionale luchthavens of failliet, 
of ze moeten groei kunnen bewerkstelligen in de grote luchtvaart. De kans is echter groot dat 
het Rijk geen rigoureuze besluiten neemt. Het Rijk heeft zich, middels investeringen met 
overheidsgarantie, met handen en voeten gebonden aan de regionale luchthavens en er spelen 
grote belangen mee (politiek, werkgelegenheid, investeringen). Verwacht mag worden dat de 
concurrentie op het gebied van de kleine zakelijke luchtvaart blijft voortbestaan. Deze zal 
alleen afzwakken door een toename van vluchten in de grote luchtvaart. 
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Kleine luchthavens: Ook enkele andere kleine luchthavens willen zich gaan profileren als 
zakenluchthaven. De toekomstige kleine zakenluchthavens lijken vooralsnog te warden: de 
luchthavens Lelystad, Budel, Teuge, Seppe en Midden-Zeeland. Deze luchthavens hebben 
ook in de huidige situatie de meeste zakenvluchten. De luchthavens Drachten, Ameland en 
Noord-Oost polder spelen geen rol, omdat deze luchthavens geen intemationale vluchten 
mogen uitvoeren. Luchthaven Texel zal geen rol gaan spelen vanwege de slechte bereik
baarheid en het ontbreken van marktgebied. Hilversum lijkt nauwelijks een rol te kunnen 
spelen door de nabijheid van het machtsblok Schiphol en Lelystad. 

Om het zakelijke segment zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, warden diverse inves
teringen in de infrastructuur gepleegd; waarbij luchthaven Lelystad het verst gevorderd is. 
Lelystad beschikt over een verharde baan van 1250 meter met baanverlichting, Budel over 
een verharde baan van 900 meter zonder baanverlichting en Teuge over een verharde baan 
van 680 meter met baanverlichting. Seppe en Midden-Zeeland beschikken over een grasbaan 
van respectievelijk 680 en 900 meter, zonder baanverlichting. 
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Deel D - Publiek 

Met name vanuit de kant van milieugroeperingen en -organisaties is men geen voorstander 
van een uitbreiding van de kleine luchtvaart in Nederland. Daarvoor warden verschillende 
redenen aangegeven, zoals energieverspilling, geluidshinder, aantasting van de leefbaarheid 
van verschillende gebieden, het kostenaspect voor de samenleving en onnodig gebruik van 
schaarse grondstoffen. Dit heeft al geleid tot geluidszonering van de kleine luchvaart
terreinen, waarbij met name de recreatieve luchtvaart aangepakt wordt. 

Maar het blijft niet beperkt tot de recreatieve kleine luchtvaart. Ook de kleine zakelijke 
luchtvaart moet het volgens bovenstaande groeperingen ontgelden. De reden hiervoor is, <lat 
het economische nut van de kleine zakelijke luchtvaart nog onvoldoende is aangetoond. 
Tegenover de afwijzende reacties ten aanzien van een groei van de kleine zakelijke lucht
vaart, staat een groep die aangeeft <lat de overheid de kleine zakelijke luchtvaart moet 
stimuleren en de mogelijkheden en de voorzieningen moet verbeteren. Voorlopig lijkt geen 
antwoord in deze machtsstrijd te komen. De rijksoverheid richt haar aandacht op de grote 
luchtvaart(terreinen). Ze geeft de kleine zakelijke luchtvaart de ruimte; de ontwikkelingen 
zullen echter van onderaf moeten plaatsvinden. 

Op lokaal niveau zijn er geen gegronde klachten over luchthaven Budel. Dit komt voor
namelijk door de gunstige ligging van de in- en uitvlieg routes, die grotendeels boven 
onbewoond gebied lopen. 

Intern heeft luchthaven Budel niet, zoals de andere kleine luchthavens, te maken met 
groeperingen met uiteenlopende belangen (zoals luchtvaartscholen, onderhoudsbedrijven, 
clubs en aandeelhouders). Alie activiteiten zijn in handen van BLB BV. Deze is baas in eigen 
huis en kan inteme veranderingen in het belang van de luchthaven direct doorvoeren. 

Conclusie: De analyse van het publiek heeft geen bedreigingen voor luchthaven Budel tot 
gevolg; het brengt zelfs sterke punten naar voren. 

Pagina 10 



Bijlage 14 

Deel E - Ontwikkeling van de kleine zakelijke Iuchtvaart 

De kleine zakelijke luchtvaart staat aan het begin van haar levenscyclus als vervoers
mogelijkheid in het intra-Europese zakelijke personenvervoer. Er zijn diverse feiten die 
hierop wijzen: 

De huidige gebruikers van de kleine zakelijke luchtvaart zijn voor een belangrijk deel 
vanuit hobby gegroeid tot zakelijke gebruikers. Voor een deel van de huidige ge
bruikers geldt de combinatie zaken/hobby nog steeds. Bovendien blijkt dat er een 
zekere relatie met het vliegveld opgebouwd moet zijn, wil men gebruik overwegen. 
Het absolute aantal zakelijke passagiers valt nog in het niet bij het aantal zakelijke 
passagiers van de overige vervoersmogelijkheden, waaronder de lijnvlucht. Ook het 
aantal bedrijven ( circa 100), dat zakenvluchten uitvoert met eigen vliegtuigen, is nog 
beperkt. 
Politiek geniet de kleine zakelijke luchtvaart geen prioriteit. 
De kleine zakelijke luchtvaart begint voor een belangrijk deel pas na 1980. 
De kleine zakelijke luchtvaart is nog nauwelijks bekend/erkend. 

Pagina 11 



Bijlage 15 

Concurrentievraagstuk en de 
gesubsidieerde luchthavens 



Bijlage 15 

Bijlage 15 Concurrentievraagstuk en de gesubsidieerde 
luchthavens 

In deze bijlage wordt het concurrentievraagstuk tussen de luchthavens Budel en Eindhoven 
nader toegelicht. In samenhang hiermee wordt een antler belangrijk aspect van de luchtvaart 
behandeld; de subsidies aan enkele luchthavens. Dit aspect van de luchtvaart is op zich zelf 
ook van belang voor luchthaven Budel, maar heeft tevens een nauwe relatie met het bestaan 
van het concurrentievraagstuk. Daarnaast speelt de vervaging van grenzen tussen de grote 
luchthavens en enkele kleine luchthavens, op het gebied van de kleine luchtvaart, een rol. De 
subsidies aan de luchthavens worden besproken in deel B van deze bijlage, deel C behandelt 
de vervaging van grenzen. Deel B en C dienen ter onderbouwing van het gestelde in deel A. 
Deel A geeft hiermee de belangrijkste informatie weer. Tot slot worden de onderbouwingen 
van het niet-concurrerende karakter van luchthaven Budel in deel D weergegeven. Deze 
onderbouwingen hebben gediend om oplossing te vinden in het politieke 
concurrentievraagstuk. Hiermee is de bijlage als volgt opgebouwd: 

Deel A: 

Deel B: 

Deel C: 

Deel D: 

Algemeen: Toelichting op het concurrentievraagstuk en de het gevolg van de 
subsidies voor luchthaven Budel. 

Bijdragen (subsidies) aan luchthavens: Toelichting op de subsidies. 

Vervaging van grenzen: Toelichting op de vervaging van grenzen. 

Onderbouwingen: Onderbouwingen die gediend hebben, een oplossing te 
vinden in het politieke concurrentievraagstuk. 
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Deel A - Algemeen 

Een belangrijk aspect van de luchtvaartmarkt 2ijn de subsidies die de overheid verstrekt 
(heeft) aan luchthavens (2ie deel B). Luchthaven Budel heeft, omdat het een particuliere 
luchthaven is, echter nooit subsidies ontvangen. De luchtvaart in Nederland kost de overheid 
(Rijk, provincies en gemeenten) jaarlijks miljoenen guldens. Dit komt enkel en alleen door 
het feit, dat alle landen de luchtvaart subsidiren. Nederland wordt gedwongen hierin mee te 
gaan om concurrerend te blijven. Een belangrijk gevolg hiervan is, dat de gehanteerde tarie
ven in de luchtvaart niet kostendekkend 2ijn. De tarieven die gehanteerd worden liggen 
belangrijk lager, dan de2e 2ouden moeten 2ijn om daadwerkelijk de investeringen en overige 
lasten te dragen. 

Natuurlijk heeft ook luchthaven Bude! te maken met bovengenoemde !age tarieven. Het 
hanteert tenslotte ongeveer de2elfde tarieven als de overige luchthavens. Een belangrijk 
middel om het toch 2onder subsidies te redden, is het feit dat BLB BV nagenoeg 2onder 
vreemd vermogen opereert. De investeringen in het luchtvaartterrein en de gebouwen zijn in 
het verleden gerealiseerd met eigen vermogen. Daarnaast worden de kosten 20 laag mogelijk 
gehouden. Door het maken van lange dagen, met een onderbe2etting van personeel en een 
enorme inzet, worden de personeelskosten 20 laag mogelijk gehouden. Ook wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van de "afdankertjes" van de gesubsidieerde luchthavens. Nagenoeg nieuwe 
investeringen worden afgedankt en vervangen. Dankzij goede contacten met de RLD, kan de 
luchthaven hier in enkele gevallen dankbaar gebruik van maken. Met name de2e offers en 
inspanningen dragen er toe bij, dat de luchthaven het 2onder overheidssteun kan redden. 
Het tot nu toe mislopen van overheidssubsidie is waarschijnlijk de enige zwakte van 
luchthaven Budel. Omdat de tarieven niet kostendekkend werken, zijn er nauwelijks 
middelen te verkrijgen voor het plegen van investeringen. 

Doordat de overheid de luchtvaart in belangrijke mate subsidieert, wenst 2ij (en kan zij dat in 
veel gevallen ook) sturend op te treden in de ontwikkelingsmogelijkheden van de diverse 
luchthavens. Natuurlijk bepaalt uiteindelijk de markt welke luchthavens daadwerkelijk 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar de overheid speelt hierin een niet te onderschatten 
rol. Voor de regionale luchthavens geldt bijvoorbeeld, dat de2e van rijkswege aanvullend 
dienen te 2ijn c.q moeten 2ijn op Schiphol. De regionale luchthavens krijgen hierdoor van het 
machtige Schiphol (zowel ten aanzien van de politiek als de markt) 2eer beperkt de kans groei 
te realiseren in de grote luchtvaart. Dit geldt dus ook voor Eindhoven Airport. 

Omdat provincie Noord-Brabant in belangrijke mate bijdraagt aan de subsidies van Eindho
ven Airport, wenst ook 2ij sturend op te treden. De provincie stelt dat luchthaven Budel aan
vullend dient te zijn op Eindhoven Airport. Ook de regio, waaronder de Kamer van Koophan
del ( die ook bijdraagt in de tekorten van Eindhoven Airport), deelt de mening van de 
provincie. 
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Voor een goed begrip van het concurrentievraagstuk is nog een andere ontwikkeling van 
belang. Een ontwikkeling die te typeren is als een "vervaging van grenzen" tussen de kleine 
en grote luchthavens, op het gebied van de kleine luchtvaart (zie deel C). Deze ontwikkeling 
houdt in dat de zakenluchthaven Budel (zoals gepland) de kleine luchtvaart vergelijkbare of 
wellicht zelfs wel betere mogelijkheden biedt, als Eindhoven Airport dat doet. De vluchten in 
de kleine luchtvaart waarbij Eindhoven Airport min of meer het "alleenrecht" genoot op basis 
van baan- en landingsfaciliteiten, behoren door deze ontwikkeling ook tot de potentiele 
mogelijkheden van luchthaven Budel. 
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Deel B - Bijdragen (subsidies) aan luchthavens 

De Nederlandse overheid is financieel sterk betrokken bij de luchthavens. Bestond in het 
verleden de overheidsbijdrage veelal uit het afdekken van exploitatietekorten (verliezen), in 
de nieuwe overheidsplannen moeten de bijdragen van de overheid meer een investerings
karakter krijgen en passen in het Nederland-Distributieland-concept. In dat concept staat de 
luchthaven Schiphol als "mainport" centraal, maar is ook een belangrijke rol weggelegd voor 
de regionale luchthavens Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. 

Bij de bijdragen kan een onderscheid gemaakt worden naar directe bijdragen en indirecte 
bijdragen. Directe bijdragen vinden plaats in de vorm van bijdragen in het exploitatietekort 
(verliezen), investeringsbijdrage, bijdrage voor luchtverkeersbegeleiding en overige 
bijdragen. Indirecte bijdragen komen niet direct aan de luchthavens ten goede, maar zijn wel 
van invloed op de exploitatie van de luchthavens. Deze indirecte steun betreft bijvoorbeeld de 
uitgaven van de overheid aan infrastructuur random de luchthaven. Tabel 1 geeft de directe 
netto bijdragen, die de overheid aan de luchthavens iri 1990 gegeven heeft weer. 

Tabel 1 Directe netto bijdragen aan luchthavens in 1990 (xl000 gulden) 

Type steun Schiphol Regionaal Klein 

Exploitatie bijdragen 0 10.332 1.115 
Luchtverkeersbegeleiding 0 29.408 0 
Investeringsbij drage 2.782 8.020 0 
Overige bijdragen 0 3.455 0 

2.782 51.215 1.115 

Bron: Bangma en Boneschansker, 1993 

Schiphol draait, met uitzondering van investeringspremies ter stimulering van het bedrijfs
leven, geheel op zich zelf. In het verleden heeft de lucht-haven voldoende subsidies 
verkregen, zodat het nu op eigen kracht kan draaien. 

De regionale luchthavens verkrijgen enorm veel subsidie. Slechts 10% van de kosten van 
luchtverkeersleiding worden gedekt en de exploitatietekorten varieren tussen de 25 tot bijna 
75 procent van de totale lasten. De netto uitgaven van de rijksoverheid aan de regionale 
luchthavens, betreffen meestal 40 procent van de werkelijke exploitatietekorten en de 
luchtverkeersbegeleiding. De overige tekorten worden aangevuld door de lagere overheden en 
derden. Daamaast ontvangen deze luchthavens investeringsbijdrage. Voor de jaren negentig 
heeft de overheid inmiddels al 330 miljoen gulden aan extra investeringsbijdrage toegezegd 
aan de regionale luchthavens Groningen, Maastricht en Rotterdam. 
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Van de kleine luchthavens met exploitatietekorten zijn Ameland, Lelystad, Midden-Zeeland 
en Teuge de enige kleine luchthavens die in 1990 steun hebben gekregen. Het overgrote dee! 
van de exploitatiebijdragen komt bij Lelystad en Teuge terecht. De luchthavens Lelystad en 
Teuge hebben in het verleden investeringsbijdrage ontvangen (o.a. baanverharding en 
baanverlichting) en Seppe staat dit in de toekomst wellicht ook te wachten. Luchthaven Budel 
heeft als enige nog nooit een exploitatiebijdrage of een investeringsbijdrage ontvangen, 
omdat dit een particuliere luchthaven is. 

De overheid verleent ook indirecte steun door middel van kredieten met overheidsgarantie. 
Bij deze leningen gaat het om relatief forse bedragen, met een totaal garantieplafond van 
ongeveer 130 miljoen in 1991. Voor de garantie aan de niet-rendabele luchthavens, zoals de 
regionale luchthavens, geldt dat de overheid zich op deze wijze met handen en voeten bindt 
aan zo'n luchthaven. Het is bijna onmogelijk om in de toekomst de exploitatiebijdrage te 
verminderen of stop te zetten. Immers, de consequentie van het beeindigen van de financiele 
steun aan een niet-rendabele luchthaven betekent veelal het faillissement van de luchthaven. 
Een eventueel faillissement heeft voor de overheid als consequentie, dat zij het volledige 
bedrag waarvoor zij gararitie heeft verleend zal moeten bijpassen. 
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Deel C - Vervaging van grenzen 

In het algemeen geldt dat de grenzen tussen de kleine en grote luchthavens, op het gebied van 
de mogelijkheden voor de kleine (zakelijke) luchtvaart, in toenemende mate vervagen. Dit 
wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de technologie en verbeteringen in baan- en 
landingsfaciliteiten op de kleine luchthavens. Luchthaven Budel is een van de kleine 
luchthavens waarvoor dit geldt. 

Gold vroeger dat met de grasbaan, en de daarop afgestemde vliegtuigen, 500 kilometer een 
operationele limiet vormde; nu kan op de verharde baan gestart en geland worden met een 
"turboprop", waarmee zelfs de verste bestemmingen in Europa aangedaan kunnen worden. 
Voorheen was dit voorrecht voorbehouden aan de grote luchthavens. 

Terwijl vroeger IFR-vluchten niet mogelijk waren zonder eigen luchtverkeersleiding, die 
slechts op de grote luchthavens aanwezig is, is dat nu wel mogelijk. Met de geplande zaken
luchthaven Budel, zeals eerder besproken, kan nagenoeg net zoveel zekerheid geboden 
worden voor het starten en landen ender slechte weersomstandigheden als de grote lucht
havens dat kunnen. Het aanbrengen van verlichting neemt ook vrijwel het onderscheid in 
openstellingstijden weg. 

De concurrentiepositie op het gebied van de kleine luchtvaart, zal door deze ontwikkelingen 
duidelijk verbeteren. Luchthaven Budel blijft middels de aanwijzing natuurlijk beperkt tot de 
kleinere typen vliegtuigen, zij kan deze echter nadrukkelijk beter van dienst zijn (ten opzichte 
van de huidige situatie). Hierbij vervaagt het onderscheid tussen luchthaven Budel en 
Eindhoven Airport op het gebied van de kleine luchtvaart nadrukkelijk. Luchthaven Budel 
biedt in de toekomst vergelijkbare mogelijkheden, of zelfs betere mogelijkheden op het 
gebied van de kleine luchtvaart, als Eindhoven Airport dat doet. Hoewel de huidige markt
situatie het actief behandelen van taxivluchten nog niet rechtvaardigt, behoort dit wel tot de 
mogelijkheden van luchthaven Budel. Dit geldt ook voor lijn- en chartervluchten met de 
kleinere typen vliegtuigen, die in de toekomst wellicht rendabel kunnen worden (in de 
huidige praktijk worden deze vluchten slechts uitgevoerd met de 2rotere typen vliegtuigen). 

Het is echter belangrijk te constateren dat luchthaven Budel niets anders doet, dan het zo 
optimaal mogelijk benutten van de potentie van een kleine luchthaven. De luchthaven is en 
blijft een kleine luchthaven, die zich richt op de kleine (zakelijke) luchtvaart. 

Pagina 6 



Bijlage 15 

Deel D - Onderbouwingen 

Kan nu het niet-concurrerende karakter van luchthaven Budel aangetoond worden c.q. kan het 
concurrentievraagstuk ten aanzien van de politiek opgelost worden? Met behulp van de 
Kamer van Koophandel als intermediaire partij tussen de gemeente, Eindhoven Airport en in 
een later stadium de provincie, heeft de gemeente gepoogd dit vraagstuk op te lossen. De 
navolgende argumenten zijn hierbij door de gemeente aangedragen: 

Luchthaven Budel is een kleine luchthaven en Eindhoven Airport is een grote 
luchthaven. Een grote luchthaven kan alle soorten vliegtuigen afhandelen en een 
kleine luchthaven is beperkt tot de kleinere vliegtuigen. Dit is vastgelegd middels de 
aanwijzingen van beide luchthavens. Bovendien zou Eindhoven Airport zichjuist 
moeten richten op de grote luchtvaart om de exploitatietekorten te beperken. 
Gemeente Bude! kan wel begrijpen <lat Eindhoven Airport zich, door de onder
bezetting van de grote luchtvaart, ook nog richt op de kleine (zakelijke) luchtvaart. 
Maar <lat betekent dan toch niet <lat Eindhoven Airport alleenrecht behoeft te hebben 
op bepaalde vluchten in de kleine luchtvaart. 
Eindhoven Airport zegt zelf beleid te voeren op de grote luchtvaart. 

Hierop kwam de reactie (als resultaat van het overleg van de Kamer van Koophandel met 
Eindhoven Airport), <lat luchthaven Bude! op het gebied van zakenvluchten met gehuurde 
vliegtuigen, taxivluchten, en lijn- en chartervluchten als niet-aanvullend beschouwd wordt. 

De argumenten om <lit te weerleggen luiden als volgt: 

De kleine luchthavens fungeren voor de kleine luchtvaart. Het Rijk kent hierbij ook 
een rol in de zaken- en taxiluchtvaart toe (bron: Structuurschema Burgerluchtvaart
terreinen). 
De aanwijzing wordt afgegeven door het Rijk. Het Rijk legt hierbij geen beperkingen 
op in het soort vluchten (dus ook niet op lijn- en chartervluchten). De aanwijzing 
beperkt de luchthaven echter wel tot de kleinere typen vliegtuigen. Hiervan moet 
Eindhoven Airport het niet hebben om de exploitatieverliezen weg te werken. Slechts 
de grote luchtvaart, waarop Eindhoven Airport zelf beleid zegt te voeren, kan hiertoe 
bijdragen. 

De reactie (als resultaat van het overleg van de Kamer van Koophandel met Eindhoven 
Airport en de provincie) bleef hiermee onveranderd. Tot op heden is er geen oplossing 
gevonden in het concurrentievraagstuk. Met het oog op het huidige Eindhoven Airport en de 
ontwikkelingen in de toekomst, worden bovengenoemde vluchten als niet-aanvullend 
beschouwd door de regio (Kamer van Koophandel en Eindhoven Airport) en de provincie. Bij 
een dergelijke opstelling van bovengenoemde partijen is het dan ook onrnogelijk, om als 
gemeente het niet-concurrerende karakter aan te tonen. 
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Bijlage 16 Lokatiefactoren 

Ruimtelijke schaalniveaus 

Lokatiefactoren zijn relevant op meer dan een ruimtelijk schaalniveau ( de omvang van het 
geografische gebied, dat een bedijf kan beschouwen bij een lokatiekeuze ). Zo kan 
bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden naar lokatiefactoren op het intemationale, 
nationale, regionale en lokale niveau. Afhankelijk van het niveau spelen andere 
lokatiefactoren een rol c.q. hebben de lokatiefactoren een andere inhoud. Een multinationale 
ondememing, die een afweging tussen landen maakt, kijkt op een andere manier naar 
factoren, dan een bedrijf dat een afweging binnen de eigen regio maakt. Het aantal 
schaalniveaus dat een bedrijf beschouwt, alvorens te komen tot een lokatiekeuze, hangt nauw 
samen met de afstand waarover een bedrijf zich verplaatst. Tabel 1 geeft een indruk van deze 
ruimtelijke schaalniveaus. 

Tabel 1 

Tijdens interviews genoemde vestigingsplaatsfactoren 
(gewogen, als percentage van de gegeven antwoorden) 

lokaal regionaal nationaal intemat. totaal 

ligging 0 0.6 21.1 0.2 22.0 
infrastructuur 3.3 2.6 6.6 0.1 12.6 
bereikbaarheid 2.6 1.5 2.3 0 6.4 
binding met de eigen regio 1.0 0.4 9.5 0 10.8 
eigenschappen pand/terrein 7.8 1.8 0.8 0 10.4 
Kosten onroerend goed 2.0 1.5 1.0 0.1 4.6 
overheid 1.9 1.6 3.8 0.9 8.2 
iarbeidsmarkt 0 0.2 4.8 0 5.0 
iagglomeratie-effecten 1.3 0.5 4.9 0 6.7 
iconcurrentie-overwegingen 0 0 1.8 0 1.8 
mentaliteit bevolking 0 0.2 7.6 0.2 8.0 
[eefmilieu 0.1 0.2 3.3 0.1 3.7 

~otaal 19.9 11.1 67.5 1.4 100 

Bron: Meester en Pellenbarg, 1986. 

Deze tabel is afkomstig uit een onderzoek onder Nederlandse ondememingen door het gehele 
land. Op nationaal niveau is de ligging een zeer dominante lokatiefactor. De bedrijven 
hechten een zeer groot belang aan de ligging in Nederland. In dit onderzoek gaat de voorkeur 
van bedrijven het sterkst uit naar een lokatie in de provincie Utrecht, gevolgd door de rest van 
de Randstad en de Brabantse stederij. De infrastructuur en de daarrnee samenhangende 
bereikbaarheid speelt op alle niveau's een belangrijke rol. De bereikbaarheid middels de 
weg-infrastructuur domineert hierbij . De sterke binding met de eigen regio laat zich verklaren 
door de bindingen met afnemers, leveranciers, werknemers en zakelijke relaties. 
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Op lokaal niveau domineren de eigenschappen van het pand/terrein, gevolgd door de 
aansluiting op de infrastructuur, de grond-/huurprijzen en overheidsregelingen. 

Het is opvallend dat het overheidsbeleid door bedrijven, op alle ruimtelijke schaalniveaus als 
een belangrijke lokatiefactor gezien wordt. 

De essentie van deze weergave is dat bedrijven niet enkel het "enge" produkt bedrijventerrein 
beschouwen. Bedrijven beschouwen ook een "breed" produkt, dat mede afhankelijk van de 
afstand van de verplaatsing gedefinieerd wordt. Het "brede" produkt omvat in ieder geval de 
gemeente, maar vaak ook de regio en zelfs de provincie of het land. 

Tijd en soort activiteit 

Het belang van lokatiefactoren hangt niet alleen af van de ruimtelijke schaalniveaus. De tijd 
en de soort activiteit hebben hierop ook een belangrijke invloed. Beiden worden eerst 
besproken, waarna besloten wordt met het weergeven van tabel 2, waarin de tijd, het 
ruimtelijke schaalniveau (land en regio) en de soort activiteit verwerkt zijn. Deze tabel is 
afkomstig uit een onderzoek onder activiteiten met een grote mate van internationale 
orientatie (dermate groot dat in principe ook een afweging tussen landen tot de mogelijk
heden behoort). 

Tijd 

De belangrijkheid van lokatiefactoren kan in de tijd verschuiven. Econo-mische condities 
blijven niet hetzelfde, maar veranderen onder invloed van technologische innovaties, 
maatschappelijke benodigdheden, concurrentie tussen bedrijven, en institutionele en 
regulerende omstandigheden. Deze dynamische situatie manifesteert zich voornamelijk in het 
ontstaan van nieuwe economische activiteiten en het aanpassen of zelfs verdwijnen van 
bestaande activiteiten. Gezien de nieuwe en aangepaste economische activiteiten vaak 
verschillen van de voorgaande in termen van produkten, organisatie, en methoden van 
produktie, lijkt het aannemelijk dat ze ook verschillende eisen aan lokaties stellen. Dit 
impliceert een verschuiving in de belangrijkheid van lokatiefactoren en mogelijk voorkeuren 
voor andere lokaties. 

Activiteit 

De accenten die verschillende activiteiten leggen op de verschillende lokatiefactoren kunnen 
sterk uiteenlopen. Maar ook binnen een activiteiten-groep zijn grote verschillen te ontdekken, 
be"invloed door bijvoorbeeld de grootte van het bedrijf en de marktorientatie. Een algemene 
lokatietheorie per activiteit is niet mogelijk. Ook hier blijft het bij het zoeken naar de grootste 
gemene delers. Er kan onderscheid gemaakt worden naar een aantal activiteitengroepen zoals: 
produktie, diensten, distributie, (hoofd)kantoren en research & development. 

Tabel 2 geeft een indruk van de accenten die de verschillende internationaal georienteerde 
activiteiten op de lokatiefactoren leggen. Hierin komt o.a. tot uitdrukking, dat door de meeste 
activiteiten een groot, en toenemend belang, aan de infrastructuur gehecht wordt. De 
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nabijheid van een luchthaven is voor de meeste activiteiten van groot belang en dit zal in de 
toekomst toenemen. Bij dit onderzoek wordt echter het toenemende belang van de nabijheid 
van een nationale luchthaven (zeals Schiphol in Nederland) aangetoond. 

Tabel2 

Manufuccuring European European Services R&D 

Business factors 
Proximiry national market . 
Proximity EC market 
~sence similar firms 
Supporting services/R&D facilities 

Availabiliry site 

National and local characteristics 
Corpor.ne caxation 
Llnguage skills 
P:omotion/arcicude government 
Financial assistance 

Labour factors 
Availabiliry 
Qualiry/skills 
Labour relations/acticudes 

Cost factors 
Cost of land/premises 
Cost of labour 

Infrastruc!Ure 
Quaiiry road/rail 
Proximiry co port 
Proxirnicy co airport 
Qualiry telecommunications 

Quality of life and personal factors 
Cultural factors 
Schools expatriates 
Educational facilities 
Leisure/sport facilities 
Overall arcractiveness of the area 

Legends 

National factors 

• critical, increasing 
• important, incre:ising 
0 critical, stable 
C important, stable 

Bron: NEI, 1993 
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0 t::,, 

• ... • 
A 
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0 A 0 
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Bijlage 17 Ontwikkelingsmaatschappijen 

In Nederland zijn er ontwikkelingsmaatschappijen op verschillende niveau's. Op het hoogste 
niveau staat het Commissariaat voor Buitenlandse investeringen in Nederland (CBIN). 
Daaronder staan de diverse provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, zeals de Brabantse 
ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Ook enkele regio's beschikken over een ontwik
kelingsmaatschappij, zeals NV REDE dat is voor de regio Zuid-Oost-Brabant. 

CBIN 

De CBIN houdt zich alleen bezig met de promotie van Nederland. Hierbij draagt zij de 
globale kenrnerken van Nederland naar buiten. De gunstige geografische ligging, de hoge 
mate van intemationale orientatie, de meertaligheid en de functie als "Gateway to Europe", 
middels de mainports de Rotterdamse haven en Schiphol zijn hiervan enkele voorbeelden. Bij 
de acquisitie richt de CBIN zich uitsluitend op buitenlandse investeerders. Voor de promotie 
en acquisitie beschikt de CBIN over diverse kantoren in het buitenland. 

De kemtaak van de CBIN is buitenlandse investeerders naar Nederland te halen. Wanneer er 
een buitenlandse investeerder bereid gevonden wordt een investering in Nederland te plegen, 
helpt de CBIN het bedrijf met het zoeken van een passende vestigingsplaats. Omdat het voor 
de CBIN onrnogelijk is alle lokatiemogelijkheden in Nederland bij te houden, treden hier de 
ontwikkelingsmaatschappijen op de lagere niveau's in werking. Wanneer bijvoorbeeld de 
voorkeur van de buitenlandse investeerder uitgaat naar de provincie Noord-Brabant, of zelfs 
Zuid-Oost-Brabant, treden de BOM of NV REDE opals vertegenwoordigers van deze 
gebieden. De BOM of NV REDE reiken de lokatiemogelijkheden in de betreffende gebieden 
aan. Wanneer een geschikte lokatiemogelijkheid gevonden wordt, is de investering een feit. 

BOM en NV REDE 

De BOM en NV REDE verzorgen de algemene promotie van respectievelijk de provincie en 
de regio. Hiermee proberen ze de aantrekkelijkheid van de produkten "regio" en "provincie" 
ender de aandacht van de bedrijven te brengen. Daamaast worden enkele bedrijventerreinen 
in de promotie meegenomen. Belangrijke ingredienten van de promotie van NV REDE zijn 
bijvoorbeeld de uitstekende infrastructuur over de weg, per spoor en Eindhoven Airport, de 
stad Eindhoven met al haar voorzieningen, kenniscentra en bedrijvigheid, de hoogopgeleide 
arbeidsmarkt en de mooie woonomgeving. 

Bij de acquisitie richten de BOM en NV REDE zich met name op de bedrijven in Nederland. 
De ontwikkelingsmaatschappijen voeren een actieve acquisitie op bedrijven met 
verplaatsingsplannen (waarvan ze via een zelf opgebouwd relatienetwerk op de hoogte 
gebracht zijn) en proberen deze voor het betreffende gebied te winnen. Daamaast bieden de 
ontwikkelings-maatschappijen hun diensten aan bedrijven aan, bij het informeren over de 
lokatiemogelijkheden en het begeleiden in de keuze van een passende lokatiemogelijkheid. 
Dit valt ender de passieve acquisitie, waarbij de ontwikkelingsmaatschappijen de bedrijven 
die zelf contact zoeken, helpen met de vestigingsplaatskeuze. Zo maar acquisitie plegen op 
bedrijven waarvan niet het vermoeden bestaat dat deze verplaatsingsplannen hebben, wordt 
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door de ontwikkelingsmaatschappijen als niet zinvol en economisch niet te rechtvaardigen 
beschouwd. 

Er wordt ook promotie in het buitenland gevoerd. De acquisitie in het buitenland komt slechts 
dan voor, wanneer men weet <lat een bedrijf verplaatsingsplannen heeft. De acquisitie van 
buitenlandse bedrijven verloopt echter in belangrijke mate via de CBIN. 

Overheids beleid 

Het overheidsbeleid op diverse niveaus vormt voor de bovengenoemde ontwikkelings
maatschappijen in principe een randvoorwaarde. Zo geven bestemmingsplannen, streek
plannen en plannen op nationaal niveau in principe de mogelijkheden aan, waarbinnen de 
ontwikkelingsmaatschappijen kunnen opereren. Indien een bedrijf (met name buitenlandse 
bedrijven) echter nadrukkelijk aangeeft een bepaalde lokatie te verkiezen, die volgens het 
overheidsbeleid niet tot de mogelijkheden behoort, blijkt er echter speling in deze rand
voorwaarden te zitten. In onderling overleg tussen partijen (bedrijf, gemeente, provincie, en 
eventueel Rijk) wordt bepaald of de lokatie toch nog tot de mogelijkheden kan behoren. Het 
is echter van belang <lat deze uitzonderingen niet op voorhand gemaakt worden. 

Buitenlandse investeerders 

Zeker 90% van de buitenlandse investeerders vestigen zich in de "Banaan" van Nederland 
(Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, midden-Limburg en de aan
grenzende gebieden in Flevoland en Gelderland). Produktiebedrijven vestigen zich meren
deels in het midden, westen en zuiden van Nederland. Distributiebedrijven kiezen met name 
voor een lokatie in het westen van Nederland, hoewel er een verschuiving naar het oosten en 
het zuiden waarneembaar is. De hoofdkantoren, researchcentra en dienstverleners kiezen met 
name voor de Randstad (Bron: CBIN). 

Institutionele factoren zoals het bestaan van investeringspremies en de aanwezigheid van 
ontwikkelingsmaatschappijen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau hebben een 
belangrijke invloed op het aantrekken van (vooral kleine) buitenlandse ondememingen; in 
21 % van de gevallen zelfs een doorslaggevende rol (Jagersma, 1993). 
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Positie van Airpark Brabant ten aanzien van de ontwikkelingsmaatschappijen 

De acquisitielijn CBIN-BOM-NV REDE is voor gemeente Budel een belangrijk kanaal. Met 
name voor buitenlandse bedrijven, maar ook voor Nederlandse bedrijven, speelt dit kanaal 
een rol. V anaf juni 1993 is enkele malen overleg geweest met NV REDE en een overleg met 
de BOM en de CBIN . 

.c.IilN: Het overleg met de CBIN heeft er toe geleid, dat Airpark Brabant is opgenomen in het 
databestand van de CBIN. Hierin zijn ruim 200 bedrijven-terreinen in Nederland opgenomen. 
De CBIN neemt Airpark Brabant niet mee in de promotie van Nederland. Slechts grote 
infrastructurele werken zoals bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en Schiphol komen hiervoor 
in aanmerking. 

B.QM: De BOM neemt Airpark Brabant tot op heden (nog) niet mee in de promotie van 
Noord-Brabant. De heer Braspenning van de BOM heeft echter wel toegezegd Airpark 
Brabant mee te nemen bij zijn acquisitieactiviteiten. Het is echter van belang te constateren 
dat de provincie zitting heeft in de raad van commissarissen van de BOM. De daadwerkelijke 
respons van de BOM, lijkt hierdoor mede afhankelijk van het politieke draagvlak, c.q. van de 
politieke onafhankelijkheid van de BOM. (Economische zaken van de provincie Noord 
Brabant geeft bijvoorbeeld te kennen, dater voor de acquisitie van bedrijven van buiten de 
regio, provincie of land, er geen betrokkenheid bestaat vanuit de provincie). 

NV REDE: Ook NV REDE heeft een lange tijd op het feit gewezen, dater politiek een breder 
draagvlak zal moeten ontstaan. Met andere woorden, het bestemmingsplan van Airpark 
Brabant zou een iets ruimer kader moeten verkrijgen, zodat NV REDE gelegitimeerd is in en 
buiten de regio bedrijven voor Budel te acquireren. Zeer recent heeft NV REDE echter toch 
besloten om Airpark Brabant zowel mee te nemen in de acquisitie als in de promotie van de 
regio (middels een Engelstalige folder) . Voor gemeente Bude! is dit een belangrijke stap 
vooruit. In ieder geval worden hierdoor bedrijven in en buiten de regio (waaronder ook 
buitenlandse bedrijven) geattendeerd op de lokatiemogelijkheid in gemeente Budel. 
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Bijlage 18 Migratie van bedrijven 

Nederland verkeert in de unieke positie, dater informatie is over de economische dynamiek 
van bedrijven. Het project "mutatiebalansen" van de Kamers van Koophandel registreert alle 
bedrijfsverplaatsingen, oprichtingen en opheffingen van bedrijven. Per Kamer van Koop
handel verschijnt er jaarlijks een uitgave die hierin inzicht verschaft. 

Door de informatie van alle Kamers van Koophandel te combineren, kan inzicht verkregen 
warden in de migratiestromen in Nederland. Een studie van N.J. Kemper en P.H. Pellenbarg 
(ESB, 1992) maakt een analyse van provinciale verplaatsingen (deel A van deze bijlage). 

Deel B geeft de o.a. de migratiecijfers van de regio Zuid-Oost-Brabant weer. Daarnaast wordt 
een beeld gegeven van de groeikracht van de gemeenten in de regio. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de publikatie "Resultaten bedrijvendynamiek van Zuid-Oost-Brabant" (1990, 
1991 en 1992). 

De bijlage bestaat hiermee uit twee delen: 

Deel A: 

Deel B: 

Migratie in Nederland. 

Regio Zuid-Oost-Brabant. 
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Deel A - Migratie in Nederland 

1 - Analyse alle bedrijfssectoren 

De verplaatsingsdynamiek van bedrijven neemt nog altijd toe, maar in mindere mate dan in 
voorgaande jaren. In de periode 1987-1989 steeg het aantal verplaatsingen met 7.000 (+20%), 
in de periode 1989-1991 met 5000 ( + 11 % ). Daarvan vallen er nog eens 2.000 in de categorie 
overig; dit betreft vooral holdings, die alleen administratief worden verplaatst. In een aantal 
sectoren is er geen toename meer van het aantal verplaatsingen, of is er zelfs een afname (zie 
tabel 1 ). Van afname is sprake bij de industrie, de detailhandel en de verzorgende diensten. 
De bouw en groothandel vertonen nog wel een toename in het aantal verplaatsingen. De 
grootste toename doet zich echter voor bij de zakelijke diensten. De minder sterke 
verplaatsingsneiging kan worden toegeschreven aan de aarzelende conjunctuur. 

Tabel 1 Verplaatsing bedrijfsvestigingen naar sector, 1991. 

Verplaatsingsfactord 

Sector Aantal K}roei in% Korte afstand Lange afstand Totaal 
1989-1991 

Industrie 3.300 -1 ,1 5,1 1,3 6,4 
Bouw 2.800 4,8 5,2 0,8 6,0 
Groothandel 6.900 5,8 6,1 2,1 8,3 
Detailhandel 4.400 -6,9 2,8 0,4 3,2 
Zakelijke dienstena 18.800 18, 1 6,3 2,3 8,6 

erzorgende dienstenb 4.200 -0,8 3,3 0,5 3,8 
Overigc 7.600 

... Totaal 1991 48.000 11,4 5,0 1,4 6,7 

'" Totaal 1989 43.000 5,3 1,4 6,7 
... Totaal 1987 36.000 4,9 1,2 6,1 

a. Transport, opslag, communicatie, bank- en verzekeringswczcn, makelaardij , zakelijkc dienstverlening. 

b. Horeca, reparatie, sport, reiniging, wasserijen, kappers e.d., foto-ateliers. 

c. Vooral holdings. 

d. Aantal verplaatste vestigingen als percentage van het totalc aantal vcstigingen. 

Een korte-afstandverplaatsing is gedefinieerd als een verplaatsing binnen een Kamer van 
Koophandel-district; een lange-afstandverplaatsing is gedefinieerd als een verplaatsing 
~ Kamer van Koophandel-districten. 

De migrerende bedrijven verplaatsen zich voor het grootste gedeelte binnen de eigen regio 
(tabel 1). De percentages voor de verschillende sectoren luiden als volgt: industrie (80%), 
bouw (87%), groothandel (73%), detailhandel (88%), zakelijke diensten (73%) en 
verzorgende diensten (87%). Dit zijn verplaatsingen over een werkelijke korte afstand (in 
kilometers). Voor de overige verplaatsingen tussen de regio's, geldt dat een (onbekend) deel 
ook verplaatsingen kunnen zijn over een korte werkelijke afstand (verplaatsingen tussen 
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aaneengelegen regio's). Bij verplaatsingen tussen provincies geldt, in verrninderde mate, in 
principe hetzelfde. Slechts een klein gedeelte van de bedrijven verplaatst zich over een lange 
werkelijke afstand (voor Nederlandse begrippen). 

De industrie, zakelijke diensten en de groothandel vertonen, blijkens bovengenoemde percen
tages, de meeste neiging zich naar buiten de eigen regio te verplaatsen. Dit zijn ook de sec
toren die de meeste verplaatsingsneiging vertonen (tabel 1). De sector "zakelijke diensten" 
heeft zich in 1991 relatief gezien het meest verplaatst. Ten opzichte van het totale aantal 
vestigingen heeft 8,6% zich verplaatst, voor de industrie en de groothandel bedroeg dit 
respectievelijk 6,4% en 8,3%. Deze sectoren worden ook wel de "stuwende sectoren" 
genoemd. De sectoren detailhandel en verzorgende diensten zijn sterk regiogebonden en 
vertonen een lage verplaatsingsneiging. De bouw is ook sterk regiogebonden, maar vertoont 
een iets hogere verplaatsingsneiging. 

2 - Analyse van de stuwende sectoren 

Voor het provinciale beeld van de verplaatsingen is de analyse gericht op de verplaatsing van 
de "stuwende" sectoren (industrie, groothandel en zakelijke diensten) tussen provincies. 

Provinciale verpiaatsingspatronen 

Het aantal interprovinciale verplaatsingen is licht gedaald van 4.400 in 1989 naar 4.100 in 
1991. Dit wordt met name veroorzaakt door de zakelijke diensten (-20%), terwijl de industrie 
( +5%) en de groothandel ( + 10%) wel een toename laten zien. Het uiteindelijke resultaat van 
de verplaatsingen over en weer (het migratiesaldo) verschilt sterk van provincie tot provincie 
(tabel 2). Noord- en Zuid-Holland vertonen een chronisch vertrekoverschot, dat de laatste 
jaren nog toeneemt. De bedrijven trekken vooral naar Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht en 
Gelderland. 

Het toegenomen vertrekoverschot in Zuid-Holland betreft alle sectoren, maar met name de 
zakelijke diensten. In Noord-Holland betreft het vertrekoverschot met name de industrie en de 
groothandel, maar ook de zakelijke diensten. 
Het is opvallend dat de industrie grote belangstelling heeft voor Noord-Brabant, Gelderland 
en Flevoland, en nauwelijks voor Utrecht. De groothandel is op elk van deze vier provincies 
gericht, maar in mindere mate op Noord-Brabant. De zakelijke diensten tonen grote 
belangstelling voor Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht. 

De provincies die profiteren van het vertrek uit Noord-Holland en Zuid-holland worden 
weergegeven in tabel 3. De uitstroom van Noord-Holland is vooral gericht op Utrecht, 
Flevoland en Gelderland, waarbij de groothandel een voorkeur heeft voor Utrecht, en de 
zakelijke diensten Gelderland iets te ver weg vinden. Vanuit Zuid-Holland trekken de 
industriebedrijven vooral naar Noord-Brabant, de groothandelsbedrijven vooral naar Utrecht 
en Gelderland. De zakelijke diensten trekken eveneens naar Utrecht, maar ook naar 
Noord-Brabant en zeer opvallend, naar Noord-Holland. 
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Tabel2 Migratiesaldo vestigingen naar provincie. 

Totaalsaldo per jaar 1988-1989 gem. 1990-1991 gem. 
Provincie 88 89 90 91 ind gh zd ind gh zd 

Groningen -45 -45 -26 -39 -11 -4 -30 -5 -5 -24 
~riesland 11 -5 16 45 1 8 -6 7 2 22 
Drenthe 22 30 0 40 8 9 10 4 2 16 
Overijsel -26 -43 19 -3 -8 2 -29 -8 2 14 
IFlevoland 78 53 68 108 8 27 31 17 36 35 
Gelderland 17 13 55 92 10 14 -9 21 36 17 
!Utrecht 77 115 81 94 2 22 72 4 52 33 
Noord-Holland -55 -13 -89 -149 -18 -71 55 -33 -76 -10 
~uid-Holland -93 -240 -224 -354 -16 -32 -119 -40 -79 -170 
Zeeland -21 1 23 13 1 8 -18 5 2 12 
N oord-Brabant 61 117 97 133 21 25 44 29 23 64 
Limburg -26 17 -20 20 2 -6 -1 2 7 -8 

Gem. = gemiddelde; ind= industrie; gh = groothandel ; zd = zakclijkc dicnstvcrlcning. 

Tabel3 Vertreksaldo vestigingen Noord- en Zuid-Holland, 1990-1991 gemiddeld. 

Vertrek-provincie 
IV estigings-provincie Noord-Holland Zuid-Holland 

ind gh zd ind gh zd 

Groningen 2 0 3 -2 0 2 
Friesland -3 -2 -6 -3 -1 -7 
lOrenthe -2 -4 -2 -3 0 -8 
Overijsel 4 -1 3 0 0 -3 
RJevoland -10 -17 -17 -1 -3 -3 
Gelderland -11 -15 -10 -8 -20 -12 
Utrecht -8 -37 -27 -2 -25 -39 
Noord-Holland -5 -7 -55 
Zuid-Holland 5 7 55 
Zeeland -1 0 -5 -2 -6 -3 
Noord-Brabant -6 -7 0 -16 -14 -43 
L,imburg -3 0 -4 2 -3 1 

Totaal -33 -76 -10 -40 -79 -170 

Ind= industric; gh = groothandcl ; zd = zakclijkc dicnstverlcning. 
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Ruimtelijk beeld 

Het interprovinciale migratiepatroon blijkt tamelijk stabiel: er is een grote belangstelling voor 
centraal-Nederland, als resultante van een (zuid-)oostelijke gerichte uitstroom van de Rand
stad. Evenals in de periode 1988-1989 spelen de belangrijkste migratiestromen zich af in 
West-Nederland (zie kaart 1). Binnen zowel de noordelijke als zuidelijke vleugel van de 
Randstad is er een duidelijke (zuid-)oostwaartse beweging. Deze trendmatige beweging moet 
worden verklaard uit de oplopende "lokatiedruk" (schaarser, duurder en onbereikbaarder 
worden van lokaties) in de vier grote steden en hun onmiddellijke randzones. Bedrijven 
ontvluchten die druk, enerzijds op zoek naar lokaties die een relatieve nabijheid van het 
grootstedelijk milieu combineren met een aantrekkelijk woonmilieu, anderzijds vanuit de 
toegenomen appreciatie van in de buurt van de zuid- en oostgrens gelegen lokaties, die 
imrners centraler liggen in het nieuwe "Europa zonder grenzen". 

Noord-Holland verliest vooral bedrijven aan Flevoland, Utrecht en Gelderland. Zuid-Holland 
ziet bedrijven vertrekken naar Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland, maar ook naar Noord
Holland. Vanuit Utrecht trekken de bedrijven verder naar Flevoland, Gelderland en Noord
Brabant. Utrecht is derhalve te karakteriseren als een doorgangsprovincie. Noord-Brabant is 
daarentegen een echte ontvangstprovincie (zie tabel 4). 

Tabel4 Herkomst van verplaatsingen naar Noord-Brabant, 1990-1991 gemiddeld. 

N oord-Brabant 

Groningen -1 
i:;-riesland -2 

Drenthe 3 
Overijsel -3 
i:;'levoland -6 
Gelderland 14 
!Utrecht 15 
tNoord-Holland 14 
IZuid-Holland 70 
!Zeeland -1 
tNoord-Brabant --
!Limburg 13 

rrotaal 116 
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Kaart 1 Bedrijfsverplaatsing in Nederland, 1990-1991 gemiddeld. 

~ 50 

~-~ 

' 

.. 

Bron: Kemper en Pellenbarg, 1992. 
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Deel B - Regio Zuid-Oost-Brabant 

Bij de mutatiebalansen per Kamerdistrict worden de navolgende mutaties onderscheiden: 

bedrijven 

C 
opgericht 

verschenen 
immigratie 

L
emigratie 

verdwenen 
opgeheven 

[ van buiten het district 

L van andere gemeente 
binnen het district 

naar andere gemeente 
[ binnen het district 

L naar buiten het district 

Het verschil tussen verschenen en verdwenen bedrijven wordt het groeisaldo genoemd. Het 
migratiesaldo is het verschil tussen imrnigratie en emigratie. 

De publikatie "mutatiebalansen" verschaft o.a. inzicht in de migratiesaldo's per sector van de 
regio. De publikatie verschaft geen inzicht, in de hierboven weergegeven verdere 
onderverdeling van de migraties. Hierdoor kan geen inzicht verschaft worden in 
migratiestromen binnen de regio en tussen regio's. 
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1 - Analyse alle sectoren 

Mutaties in de re2io 

Als resultaat van oprichting/opheffing en migratie treedt er in alle sectoren groei op (tabel 5). 
De zakelijke dienstverlening is voor Zuid-Oost-Brabant de belangrijkste groeisector. Dit geldt 
overigens niet alleen voor de regio, landelijk bezien is de zakelijke dienstverlening de sterkst 
groeiende sector van onze economie. 
De gemiddelden over de jaren 1990-1992 worden weergegeven in tabel 5b. Naast de 
zakelijke diensten zijn de groeibepalende sectoren de groothandel, de verzorgende diensten 
en de industrie. 

Tabel5a Mutatiebalans aantal vestigingen naar sector. 

Verschenen Verdwenen Groeisaldo 
Sector 1990 1991 1992 1990 1991 1992 1990 1991 1992 

IAgrarische sector 56 49 55 19 27 25 37 22 30 
ndustrie 262 279 277 137 138 140 125 141 137 

IBouwnijverheid 177 180 157 82 98 102 95 82 55 
Groothandel 506 564 557 209 276 301 297 288 256 
IDetailhandel 318 331 378 274 279 295 44 52 83 
IZakelijke diensten 1427 1570 1655 407 508 627 1020 1062 1028 
IV erzorgende diensten 389 461 493 250 304 296 139 157 197 
Overig 139 143 140 39 76 52 100 67 88 

tTotaal 3274 3577 3712 1417 1706 1838 1857 1871 1874 

Tabel5b Mutatiebalans aantal vestigingen naar sector, gemiddelde 1990-1992. 

Verschenen Verdwenen Groeisaldo 
Sector 1990-1992 1990-1992 1990-1992 

Agrarische sector 53 24 29 
Industrie 273 138 135 
Bouwnij verheid 171 94 77 
Groothandel 542 262 280 
Detailhandel 342 283 59 
Zakelijke diensten 1551 514 1037 
Verzorgende diensten 448 283 165 
IOverig 141 56 85 

rrotaal 3521 1654 1867 
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In 1990 en 1991 kende de regio een positief migratiesaldo, in 1992 treedt een negatief 
migratiesaldo op. Dit wordt met name ingegeven door de zakelijke diensten (tabel 6a). 
Gemiddeld bezien kennen de zakelijke diensten en de industrie een positief migratiesaldo, 
tegenover een negatief saldo voor de groothandel ( tabel 6b ). 

Tabel 6a Imrnigratie en emigratie van vestigingen naar sector. 

Imrnigratie Emigratie Migratiesaldo 
Sector 1990 1991 1992 1990 1991 1992 1990 1991 1992 

IAgrarische sector 0 2 1 2 4 4 -2 -2 -3 
[ndustrie 20 20 29 13 15 25 7 5 4 
IBouwnijverheid 7 5 9 5 3 11 2 2 -2 
K3-roothandel 40 49 50 35 55 54 5 -6 -4 
:Oetailhandel 7 10 18 10 10 13 -3 0 5 
:Zakelijke diensten 135 163 167 81 120 199 54 43 -32 
Verzorgende diensten 8 12 16 7 18 16 1 -6 0 
Overig 7 12 16 9 32 19 -2 -20 -3 

Totaal 224 273 306 162 257 341 62 16 -35 

Tabel6b Imrnigratie en emigratie van vestigingen naar sector, gemiddelde 1990-1992. 

Sector Immigratie Emigratie Migratiesaldo 
1990-1992 1990-1992 1990-1992 

IAgrarische sector 1 3 -2 
Industrie 23 18 5 
!Bouwnijverheid 7 6 1 
Groothandel 46 48 -2 
Detailhandel 12 11 1 
:Zakelijke diensten 155 133 22 
Verzorgende diensten 12 14 -2 
bverig 12 20 -8 

Totaal 268 253 15 

Van de verschenen bedrijven wordt verreweg het meeste opgericht (bijna 93% van het 
gemiddelde van 1990-1992). Ook voor het verdwijnen van bedrijven geldt dat verreweg de 
meeste opgeheven worden (bijna 87% van het gemiddelde van 1990-1992). De economische 
dynamiek van een regio komt dus met name tot uitdrukking in de opheffing en oprichting van 
bedrijven. Slechts een klein gedeelte van de economische dynamiek in een regio wordt 
bepaald door het verplaatsen van bedrijven. 
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Analyse per ~emeente 

Wanneer de groeisaldo's per gemeente in de regio bekeken worden, zal het niet verbazen dat 
absoluut gezien de grootste groei in Eindhoven optreedt. De gemiddelde groei in alle sectoren 
over de jaren 1990-1992 bedraagt hier 592 bedrijven. Andere gemeenten met een hoog 
groeisaldo zijn: Helmond (181), Veldhoven (112), Valkenswaard (86), Neunen (83), Best 
(80) en Son en Breugel (69). Bude! steekt daar met een groeisaldo van 24 vestigingen in alle 
sectoren wat mager bij af. 

Een reeler beeld van de groeik.racht van een gemeente wordt echter verk.regen door het 
groeisaldo te relateren aan het bestaande aantal vestigingen in een gemeente. Dit wordt het 
"groeicij fer" genoemd. Het regiogemiddelde van alle gemeenten lag in 1991 op 6,2%; in 
1992 bedroeg dit 5,9%. Figuur 1 en 2 geven de groeicijfers van beide jaren per gemeente 
weer. 

In 1991 was Best de gemeente waar relatief de grootste groei plaatsvond, met een groeicijfer 
van ruim 10%. In de regio waren 5 gemeenten met een groei hoger dan 7,5%. Naast Best 
waren dat Gernert (8,3%), Maarheeze (7,7%), Mierlo (8,6%) en Vessem (8,6%). 
De twee grote gemeenten Eindhoven en Helmond scoorden met respectievelijk 7,3% en 6,3% 
hoger dan het regiogemiddelde. Ook gemeente Budel scoorde met 6,4% hoger dan het 
regiogemiddelde van 6,2%. 

In 1992 was Vessem de gemeente waar relatief de grootste groei plaatsvond, met een 
groeicijfer van ruim 13%. De gemeenten met een hoger groeicijfer dan 7,5% waren, naast 
Vessem, Blade! (8%), Maarheeze (8,9%), Neunen (7,8%), Reuse! (11,8%) en Son en Breugel 
(10,5%). De gemeenten Eindhoven en Helmond scoorden met respectievelijk 6,8% en 5% 
hoger c.q. lager dan het regiogemiddelde van 5,9%. Gemeente Bude! scoorde met 3,4% 
beduidend lager dan het voorgaande jaar. 
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2 - Analyse van de stuwende sectoren 

De stuwende sectoren bepalen voor 67% het verschijnen van bedrijven; voor het verdwijnen 
van bedrijven is dat 55% (tabel 5b, 7a). Immigratie wordt voor 84% door de stuwende 
sectoren bepaald, voor emigratie is dat 79% (tabel 6b, 7b). Met name bij het verplaatsen van 
bedrijven spelen deze sectoren een zeer belangrijke rol. 

Tabel 7a Mutatiebalans stuwende sectoren, gemiddelde 1990-1992. 

Verschenen Verdwenen Groeisaldo 
Sector 1990-1992 1990-1992 1990-1992 

Industrie 273 138 135 
Groothandel 542 262 280 
IZakelijke diensten 1551 514 1037 

rTotaal 2366 914 1452 

Tabel 7b Immigratie en emigratie van de stuwende sectoren, gemiddelde 1990-1992. 

Immigratie Emigratie Migratiesaldo 
Sector 1990-1992 1990-1992 1990-1992 

ndustrie 23 18 5 
Groothandel 46 48 -2 
IZakelijke diensten 155 133 22 

[otaal 224 199 25 

In de publikatie van de mutatiebalansen wordt helaas geen onderscheid gemaakt tussen korte
en lange-afstandverplaatsingen. Met behulp van de gegevens over de gemiddelde 
verplaatsingsfactoren (tabel 1) van alle regio's kan echter en schatting gemaakt warden (tabel 
8). De gemiddelde percentages van verplaatsingen binnen de regio zijn: industrie (80%), 
Groothandel (73%) en zakelijke diensten (73%). Met deze percentages kan de emigratie naar 
buiten de regio, en binnen de regio geschat warden. Hiermee kan de immigratie van buiten de 
regio, en binnen de regio berekend warden. 
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Tabel8 Geschatte aantal verplaatste vestigingen naar sector. 

Emigratie gemiddelde Geschatte emigratie Geschatte emigratie 
Sector 1990-1992 naar buiten de regio binnen de regio 

Industrie 18 4 14 
IGroothandel 48 13 35 
IZakelijke diensten 133 36 97 

rrotaal 199 53 146 

Migratiesaldo Geschatte immigratie Geschatte immigratie 
Sector gemiddelde 1990-1992 naar de regio binnen de regio 

ndustrie 5 9 14 
Groothandel -2 11 35 
Zakelijke diensten 22 58 97 

Totaal 25 78 146 

De schatting geeft aan <lat ongeveer 53 bedrijven emigreren naar buiten de regio. De 
verplaatsingen in de regio van gemeente naar gemeente, zou volgens deze schatting 146 
bedrijven bedragen. De immigratie van buiten de regio zou hiermee 78 bedrijven bedragen. 
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Bij lage 19 Uitstraling luchthaven Budel 

In deze bijlage wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie van de kleine luchthavens. 
Daamaast wordt een verwachting neergelegd ten aanzien van de toekomst, die zich natuurlijk 
nog moet uitwijzen. 

Analyse van de huidi~e situatie 

Luchthaven Bude! bevindt zich momenteel in de eerste fase van de ontwikkeling volgens de 
Amkreutz-curve (zie figuur 1 ). In deze fase onderhoudt een luchthaven geen tot beperkt 
relaties met bedrijven binnen het verzorgingsgebied. In geval van luchthaven Bude! geldt, dat 
een beperkt aantal bedrijven gebruik maakt van de luchthaven. 
In de daarop volgende fases maken steeds meer bedrijven gebruik van de luchthaven, voor 
zowel het transport van personen als goederen. Het stadium van de kleine regionale lucht
haven vangt aan met de vestiging van een luchttransportbedrijf. Vanaf dat moment wordt de 
luchthaven in toenemende mate interessant voor opslag en distributieactiviteiten, die uitein
delijk weer bedrijven kunnen aantrekken, die veelvuldig gebruik maken van de faciliteiten ten 
behoeve van het luchttransport. Het stadium van een kleine regionale luchthaven zeals hier 
bedoeld, zal luchthaven Bude! niet gauw bereiken. 

Figuur 1 
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Bron: J.H.T. Kramer, Luchthavens en hun uitstraling, 1991. 

Bij de figuur zij opgemerkt, dat dit de stadia zijn die tot op heden door luchthavens doorlopen 
worden. 

Aan de verschillende fases is een "uitstraling" gekoppeld. De "uitstraling" is de aantrekkings
kracht die een luchthaven op bedrijven uitoefend. De uitstraling van een luchthaven bepaalt in 
welke mate bedrijven overwegen gebruik te maken van een luchthaven. In de huidige situatie 
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zijn de uitstralingseffecten van een kleine luchthaven beperkt. Slechts een beperkt aantal 
bedrijven overweegt daadwerkelijk gebruik te maken van een kleine luchthaven. Dit heeft 
o.a. alles te maken met het feit, dat de kleine zakelijke luchtvaart nog in haar kinderschoenen 
staat, en dat het produkt kleine luchthaven nog geen algemene erkenning en bekendheid 
geniet. Daamaast kunnen bedrijven echter ook nog andere diensten van een luchthaven 
verlangen (bijvoorbeeld goederentransport). 

De factoren die een rol spelen bij de uitstraling van een luchthaven zijn enerzijds functioneel 
(lengte van de baan, baanverlichting, soorten diensten), maar ook de investeringen aan land
zijde (zoals een indrukwekkend luchthavengebouw en andere faciliteiten) hebben een psycho
logisch effect op de mogelijkheden van de luchthaven. Daamaast speelt de omvang van 
bestaande activiteiten (zoals het aantal bedrijven dat al gebruik maakt van de luchthaven) een 
belangrijke rol. Al deze factoren bepalen de uitstraling die een luchthaven op bedrijven heeft. 
Boven een bepaald activiteitenniveau gaat de luchthaven fungereren als attractiefactor voor 
bedrijvigheid met een relatief geringe binding met de luchtvaart. Naarmate deze drempel 
verder wordt overschreden ( door Kramer, 1991, gelegd op 500.000 passagiersbewegingen en 
50.000 ton vracht) neemt de uitstraling sterk toe. 

In een onderzoek van het NEI (1992), worden de uitstralingseffecten van luchthaven Lelystad 
(baanlengte 1250 meter met baanverlichting) aangeduid als beperkt. Ook voor luchthaven 
Bude! (met baanverlening en verlichting) lijkt het niet onredelijk de "uitstraling" als beperkt 
in te schatten. 

Analyse van de toekomst 

Hetgeen hierboven beschreven is, is de rol die de kleine luchthavens tot op heden gespeeld 
hebben. In de toekomst kan de uitstraling die een kleine luchthaven op bedrijven uitoefent 
wellicht anders zijn. Vooraf zij opgemerkt dat de navolgende toekomst analyse gebaseerd is 
op verwachtingen. De basis voor deze verwachtingen is neergelegd in hoof dstuk 3. 

Wanneer het General Aviation netwerk zich daadwerkelijk zal ontwikkelen tot een intensief 
gebruikt vervoersnetwerk in het intra-Europese zakelijke personenvervoer, kan de rol, die 
kleine luchthavens tot op heden gespeeld hebben, veranderen. Het kan dan ook voor een 
kleine luchthaven mogelijk zijn een toenemende groei in het aantal bedrijven te realiseren, 
zonder dat de luchthaven zich zal moeten evalueren naar een volgend stadium, zoals dat tot 
nu toe (blijkens de Amkreutz-curve) het geval blijkt te zijn. Ook met een kleine luchthaven 
zal dan een algemeen bekend, erkend en veelvuldig gebruikt zakelijk produkt geboden 
kunnen worden. Bedrijven kunnen hierdoor een toenemend belang gaan hechten aan een 
kleine luchthaven. Een kleine luchthaven kan hiermee voor de bedrijven een grotere uitstra
ling gaan krijgen. Al eerder is geconstateerd dat, indien deze ontwikkelingen daadwerkelijk 
plaats zullen vinden, het duidelijk ontwikkelingen op de lange termijn betreft. 

Daar het duidelijk ontwikkelingen op de lange termijn betreft, moet er in ieder geval voor de 
huidige situatie en naar alle waarschijnlijkheid ook voor de nabije toekomst van uitgegaan 
worden, dat de uitstraling luchthaven Bude! beperkt is. 
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Bijlage 20 Infrastructuur 

Provincie Noord-Brabant 

Noord-Brabant beschikt over een goede weginfrastructuur. Een van de belangrijke wegen is 
de A2. De A2 is een noord-zuid verbinding, die Noord-Brabant verbinding geeft met de het 
noorden van de Randstad en met het zuiden van Limburg (Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Maastricht). De west-oost verbinding (met name de A58) die Noord-Brabant doorkruist langs 
de grote steden Breda, Tilburg en Eindhoven, geeft een uitstekende verbinding naar de 
zuidelijke Randstad enerzijds, en het Ruhrgebied anderzijds. Een belangrijk aspect aan de 
weginfrastructuur in Noord-Brabant, is dater nagenoeg geen congestie optreedt. Daamaast is 
de provincie uitgerust met een goede spoorweginfrastructuur die nagenoeg parallel loopt aan 
bovengenoemde weginfrastructuur. Belangrijke waterwegen in Noord-Brabant zijn de Maas, 
het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. 

Ook van luchthavens is de provincie voorzien. De provincie beschikt over de twee kleine 
luchthavens Budel en Seppe en over de regionale luchthaven Eindhoven. Daamaast zijn er 
nog een aantal militaire luchthavens, waarop beperkte schaal burgerluchtvaart plaatsvindt. 

Regio Zuid-Oost-Brabant 

Ook regio Zuid-Oost-Brabant beschikt over een goede weginfrastructuur. Figuur 1 geeft 
aan, dat in het kader van het knooppuntenbeleid de infrastructuur in de toekomst nog zal 
verbeteren. Belangrijke wegen zijn de reeds genoemde A2 en A58, maar ook de A67 
(Antwerpen-Ruhrgebied), is een belangrijke hoofdweg voor de regio. Voor de regio geldt 
een nagenoeg congestievrije bereikbaarheid over de hoofdwegen. 
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Bij lage 21 Huidige vestigingen Airpark Brabant 

Er zijn op Airpark een vijftal bedrijven gevestigd. In deze bijlage wordt een beschrijving van 
deze bedrijven gegeven. Figuur 1 geeft de lokaties op het terrein schematisch weer. 

1) Kemkens Holding BV 

Kernkens Holding BV beschikt over twee werkmaatschappijen: Kemkens Installatietechniek 
Budel BV en Kerne Modelmakerij BV. 

De eerste werkmaatschappij is een installatiebedrijf, metals voornaamste afnemer de 
industrie. Het bedrijf houdt zich bezig met de aanleg van werktuigbouwkundige installaties, 
verwarming, luchtbehandeling, piping (roestvrijstaal en kunststof) en airconditioning, als
mede het onderhoud en de service ervan. De service wordt zowel preventief als bij storingen 
verricht. 

De tweede werkmaatschappij "Kemo Modelmakerij BV" is in wezen de geprofessionali
seerde vorm van de werkplaats, ontstaan uit de behoefte om allerhande componenten voor 
installaties te prefabriceren. De onderdelen worden in Nederland ingekocht en bestaan uit 
eenvoudige uitgangsmaterialen. In de werkplaats vindt ontwikkeling van onderdelen plaats en 
ondervinden de onderdelen universele bewerkingen. Het produktieproces is te typeren als 
enkelstuks/kleinserie fabricage. De modelmakerij functioneert als toeleverancier voor het 
installatiebedrijf, maar is hiervan strikt gescheiden. 

Het bedrijf is een afsplitsing van een familiebedrijf (gevestigd in Budel), en is als nieuw
vestiging op Airpark begonnen. Het beschikt over 35 werknemers waarvan de meeste in het 
installatiebedrijf. De klanten zitten verspreid over geheel Nederland en er wordt in project
vorm gewerkt aan een opdracht. De keuze voor Airpark is niet ingegeven door de luchthaven. 

2) Kennis Machinefabriek BV 

In de machinefabriek van "Kennis" worden mobiele en vastgemonteerde autolaadkranen 
ontwikkeld, geproduceerd en verkocht; tezamen met het brede assortiment onderdelen zeals: 
heftruckklemmen, veeroosterklemmen, stenenklemmen en betonplaatklemmen. Toen de 
machinefabriek in 1991 een onderdeel werd van de "Hyva-groep" werd het eigen produktie
tearn tevens opgeleid voor het ontwikkelen en produceren van "Moving-Floor systemen" en 
de "Hyva Multi-kap" (afdeksysteem voor vrachtvervoer). Er rijden inmiddels zo'n 850 
mobiele "Kennis kranen" door heel Europa. Het doel van Kennis is echter de Kennis
produkten over de gehele wereld te exporteren. In Bude! is men ook overgegaan tot het verder 
moderniseren en uitbreiden van de faciliteiten. 

De kernactiviteit is de produktie van opbouwapparatuur voor kranen op bedrijfsauto's en 
opleggers; de zogenaamde "autolaadkranen". De produktie is te typeren als enkelstuks/klein
serie fabricage . 

Pagina 1 



Bijlage 21 

De inkoopmarkten liggen in Nederland (50%) en verspreid over Europa, metals voomaamste 
buitenlandse markt Duitsland. De verkoopmarkten liggen in Nederland (40%), in Europa en 
het Midden- en Verre-Oosten. De distributie van de eindprodukten vindt plaats door middel 
van vrachtauto's en containers. 

Het bedrijf verleent ook service; hiervoor heeft het een service-vestiging in Nederland. In het 
buitenland verleent de zusterondememing of de importeur de service. Kennis krijgt ook 
bezoek van klanten. De klanten uit het buitenland komen veelal per vliegtuig naar Schiphol. 
De verkoopdienst van Kennis opereert in zowel het binnen- als buitenland, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de auto. Er werken 94 personeelsleden bij het bedrijf, dat een omzet heeft 
van ongeveer 20 miljoen. Het oprichtingsjaar is 1936. 

Deze vestiging op Airpark betreft verplaatsing van een Budels bedrijf, dat op zijn oude 
vestigingsplaats (verspreid over Bude!) uit zijn "jasje" gegroeid is. De keuze voor Airpark is 
niet bepaald door de luchthaven. Het bedrijf zocht een lokatie in Bude! en heeft dat bij de 
luchthaven gevonden. 

3) Kooken Meubelbedrijf 

"Kooken" is een bedrijf dat zich bezighoudt met interieurinbouw van o.a. badkamers en 
keukens. Hiertoe beschikt het bedrijf over een werkplaats, waar de orders in een enkelstuks
fabricage geproduceerd warden. De eenvoudige inkoopdelen, die in Nederland verworven 
warden, warden met standaard houtbewerkingsmachines op maat gemaakt voor de klant. De 
klanten bevinden zich in Nederland en betreffen voomamelijk huishoudens. De gerede 
produkten warden met vrachtwagens naar de klanten getransporteerd waar inbouw plaats
vindt. In het bedrijf werken 8 personen. 

Deze vestiging op Airpark betreft een verplaatsing van een Budels bedrijf, dat op zijn oude 
vestigingsplaats uit zijn "jasje" gegroeid is. De keuze voor Airpark is niet bepaald door de 
luchthaven. Het bedrijf zocht een lokatie in Bude! en heeft dat bij de luchthaven gevonden. 

4) MCM Holding BV 

"MCM" bestaat uit twee werkrnaatschappijen, te weten MCM Euroservice BV en MCM 
Europa BY. 

De eerste werkrnaatschappij houdt zich bezig met de installatie, service en onderhoud van 
drukkerijmachines. Het gaat daarbij vooral om rollenwisselaars, baankantenbesturingen, 
invoerwerken en indrukrnachines van (meestal) Amerikaanse merken. MCM is haar klanten 
in geheel Europa van dienst met een 24-uurs bereikbaarheid. Met name voor "break-down" 
situaties in drukkerijen is snelle actie nodig voor de levering van onderdelen. Dit is de reden 
waarom MCM voor een lokatie op het Airpark heeft gekozen; met het oog op de luchthaven 
en de uitbreiding van de faciliteiten hieromtrent. De inkoopmarkten liggen in Amerika, 
Nederland, Taiwan en Engeland. De leveranciers uit Amerika komen met het vliegtuig naar 
Schiphol. De verkoopmarkten liggen in Europa en verder. 
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De tweede werkmaatschappij houdt zich bezig met automatisering en computers. Het bedrijf 
levert hardware en software en alles op het gebied van "multimedia" (video-PC-gebied). De 
software wordt of op maat gemaakt of er wordt gebruik gemaakt van standaardpakketten. 
Voor rotatiedrukkers heeft MCM het Engelse "QTSM-management-informatiesysteem" in 
het leveringsprogramma. Dit systeem stelt de drukker in staat continu op de hoogte te blijven 
van de stand van zaken in de produktie. Automatisering van het midden- en kleinbedrijf is 
een verdere specialisatie van MCM. In de showroom van het pand vindt men een geheel 
assortiment; van PC tot Laptop, van Telefax tot plotter, van Power-CAD tot Administratieve 
Software. De verkoopmarkten liggen bij deze werkmaatschappij voomamelijk in Nederland 
en Belgie. 

De bovenstaande beschrijving maakt duidelijk , dat er geen echte kemactiviteit is. Er is 
sprake van vele activiteiten, die niet altijd iets met elkaar gemeen hebben. MCM ziet haar 
kracht in de gecombineerde kennis op video- en PC-gebied; een combinatie die vrij uniek 
schijnt te zijn. Er werken 7 personen bij het bedrijf. 

Het bedrijf komt uit Eindhoven, waar het niet op een bedrijventerrein gevestigd was. De twee 
belangrijkste redenen voor verplaatsing zijn: het oude pand werd te klein en het oude pand 
was een huurpand; men wilde een pand kopen. 

De twee belangrijkste redenen voor de keuze van Airpark waren: de woonplaats van de beide 
directeuren was in Bude! en men zag mogelijkheden in de toekomstige faciliteiten van de 
luchthaven. 

Het bedrijf is ontevreden over de vestigingsplaats! De ontevredenheid is dermate groot dat 
het bedrijf aangeeft de lokatiekeuze te betreuren. Daar zijn een aantal redenen voor te noemen 
(bron: directrice MCM). 

Het bedrijf wordt in toenemende mate geconfronteerd met negatieve geluiden uit de 
klanten- en leverancierskring. Deze refereren naar de "leegte" van Airpark. Het bedrijf 
heeft nadrukkelijk het gevoel dat het imago van het bedrijf hierdoor aangetast wordt. 
Ten tijde van de vestigingsplaatskeuze werd (door Bouwinitiatief) nadrukkelijk de 
mogelijkheid van goederentransport naar voren gebracht. Het bedrijf wacht echter nog 
steeds op de vestiging van een luchttransportbedrijf, die dit transport kan verzorgen. 
Het uitblijven van een faciliteit ten behoeve van het goederentransport stelt het bedrijf 
teleur. 
Daarnaast had het bedrijf andere voorstellingen met betrekking tot de bedrijven die 
zich zouden vestigen. Het had niet verwacht dat er produktiehallen zouden worden 
toegelaten op het bedrijventerrein, waarbij de relatie met de luchthaven ver te zoeken 
is, zoals bijvoorbeeld Kooken en Kernkens. 

Bovenstaande "klachten" worden weergegeven, omdat gemeente Bude! moet proberen de 
gemoederen te sussen. Ontevreden geluiden van een reeds gevestigd bedrijf vormen nu 
bepaald niet het beste visitekaartje voor Airpark. 
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5) Bijl Technology Unlimited 

"BTU" is naast een technologisch ontwikkelcentrum ten behoeve van traditionele 
produktiebedrijven, ook een leverancier van complete mechanische automatiseringsprojecten. 

Bij de eerste activiteit warden reeds ontwikkelde technologieen toegepast in meerdere 
bedrijven, die daartoe een opdracht geven. Omdat deze technologieen reeds ontwikkeld zijn, 
kunnen deze bedrijven relatief goedkope innovaties van hun produkten bewerkstelligen. De 
ontwikkelingskosten van deze innovaties komen immers niet geheel voor rekening van een 
bedrijf. Bij deze activiteit werft BTU haar klanten in Nederland. 

De automatiseringsprojecten varieren van automatisering van bestaande oudere machines, tot 
gehele nieuwe volautomatische produktiestraten. Hierin werken robots, lasers, ponsmachines 
en transportsystemen harmonieus samen, om complexe eindprodukten flexibel te kunnen 
produceren en assembleren. Een belangrijk onderdeel van de automatisering is het ontwerpen 
en realiseren van de besturing. Zowel het construeren, de softwareontwikkeling als het 
realiseren van de besturingskasten vindt bij BTU plaats onder een dak, zodat de benodigde 
communicatielijnen kart en efficient zijn. De automatisering wordt in projectvorm 
uitgevoerd; de daartoe benodigde machines en apparatuur warden geleverd en ge"installeerd. 
Het project is pas afgerond, als de installatie bij de klant naar behoren functioneert. Deze 
activiteit vindt haar klanten zowel in het binnen- als in het buitenland. 

De kennis van enkele medewerkers is opgebouwd gedurende een geruime ervaring, opgedaan 
bij het bedrijf "Walker Hagou", waarmede BTU nog steeds in goede samenwerking veel 
projecten realiseert. BTU werkt overigens vaak samen met andere bedrijven. De medewerkers 
zijn veelal constructeurs, informatici en electronici op MTS- , HTS- en TU-niveau. 

Het bedrijf is als nieuwvestiging op Airpark begonnen. Hierbij heeft de relatie die de 
directeur met de luchthaven heeft een rol gespeeld. De directeur volgt namelijk een 
vliegopleiding bij de luchthaven. De directeur voorziet mogelijkheden voor toekomstig 
zakelijk gebruik van de luchthaven. 

Nb: Kooken Meubelbedrijf (3) is gedurende het afstudeeronderzoek failliet gegaan. 
Inrniddels heeft opnieuw een Budels bedrijf grand gekocht op Airpark. Het betreft 
hier een bedrijf in hef-trucks. Van dit bedrijf is geen beschrijving gemaakt. 
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Bijlage 22 Aanbod concurrentie 

In deze bijlage wordt het navolgende weergegeven: 

Deel A: 

Deel B: 

Deel C: 

Kwantitatieve aanbod van de concurrentie 

Beschrijvingen per gemeente 

Beschrijvingen per terrein 

Bijlage 22 

Figuur 1 biedt een overzicht van de gemeenten. Voor onduidelijkheden over de weginfra
structuur, bij de beschrijving van de terreinen, wordt verwezen naar figuur 1 van bijlage 20. 

Figuur 1 Overzicht regio Zuid-Oost-Brabant 
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Deel A- Kwantitatieve aanbod 

1 - Regio Eindhoven-Kempenland 

Tabel 1 Stadsregio 

Gemeente N aam terrein 

Best Breeven 
IEindhoven Achtse Barrier de Hurk 

Eindhoven-Acht 
de Kade 
Kapelbeemd 
Welschap 

Geldrop Spaarpot 
INuenen Eeneind 
Son en Breuge Ekkersrijt West 

Science Park 
IVeldhoven Heerbaanzone 

de Run 1000 
de Run 6000 
de Run 8000 

Totaal 

Tabel2 Groeiklasse 3 

Gemeente Naam terrein 

IBergeyk Waterlaat 
Budel Airpark Brabant 
!f:ersel Haagdoom II 
k)irschot de Stad 

rrotaal 

Tevens te koop enkele 2rote particuliere terreinen 

Eindhoven : 5 hectare Philips-terrein 
Gel drop : 10 hectare D AF-terrein 

Uitgeefbaar 

Direct Termijn 

5 
3 
1.5 

30 52 
2.3 
3 16 

36 100 
5 

2 
25 
34 

3.2 
1 

7.5 7.5 
2.5 2 

156 182.5 

Uitgeefbaar 

Direct Termijn 

6 8 
12 

5 3 
3 4 

26 15 

Maarheeze: 13 hectare Philips-terrein op "den Engelsman" 
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Prijs per m2 

Maximum Minimum 

100 125 
110 155 
130 180 
110 130 
70 140 

100 140 
110 160 

50 95 
115 115 
140 140 
220 220 
150 150 
140 150 
110 110 

Prijs per m2 

Maximum Minimum 

85 85 
65 85 
80 80 
45 125 
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2 - Regio Helmond 

Tabel3 Stadsregio 

Uitgeefbaar Prijs per m2 

Gemeente Naam terrein Direct Termijn Maximum Minimum 

IHelmond ZuidOost-Brabant 39 17 75 75 
Groot Schooten 10 130 130 
Hoogeind 13 8 75 75 
Rijpelberg 3.5 90 90 
de Wijer 12 19 75 75 

rrotaal 77.5 44 

Tabel4 Groeiklasse 3 

Uitgeefbaar Prijs per m2 

Gemeente N aam terrein Direct Termijn Maximum Minimum 

IAsten Nobis 5 8 80 110 

rrotaal 5 8 

3 - Regio Midden-Limburg 

Tabel5 Rayon Weert 

Uitgeefbaar Prijs per m2 

Gemeente N aam terrein Direct Termijn Maximum Minimum 

Weert de Kempen 15 40 40 
Kampershoek 20 40 52 92 
Centrum-Noord 12.5 100 170 

Hunsel Ittervoort 17 47 47 

ITotaal 52 52.5 

Het andere gedeelte van de regio Midden-Limburg is het rayon Roermond. De enige grote 
stad hierin is Roermond. Roermond beschikt, in vergelijking tot Weert, over een beperkte 
hoeveelheid bedrijventerrein. Direct uitgeefbaar is ongeveer 20 hectare, op termijn wordt 
hieraan nog 6 hectare toegevoegd. Het meeste terrein heeft een prijs boven de 100 gulden. 
Het rayon Roermond wordt verder buiten de beschouwing gelaten. 
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Deel B - Beschrijvingen per gemeente 

1 - Stadsregio Eindhoven/Helmond 

Best: De gemeente Best heeft zich ontwikkeld tot een overwegend industriele gemeente, 
waarbinnen de sectoren elektrotechniek en automatisering de laatste jaren een sterke groei 
hebben laten zien. Best is een gemeente met een naar verhouding belangrijke werkgelegen
heidsfunctie binnen de regio. De ligging op de kruising van de autosnelwegen A2 en A58, 
dragen bij aan het vestigings-klimaat van de gemeente. Gemeente Best telt 22.400 inwoners 
en biedt werk-gelegenheid aan 9.100 mensen. Onderwijsfaciliteiten zijn goed vertegen
woordigd en de gemeente beschikt over een NS-station. De bedrijventerreinen huisvesten 270 
bedrijven, met 6.670 werknemers. 

Eindhoven: Het imago van de regio Zuid-Oost-Brabant wordt in sterke mate bepaald door de 
aanwezigheid van de stad Eindhoven. In Eindhoven is sprake van een sterke concentratie van 
bedrijven en voorzieningen van zeer gevarieerde aard. Eindhoven wordt vooral gedomineerd 
door de aanwezigheid van de elektrotechnische industrie. Rond de technische universiteit en 
de hoofdvestiging van "De Nederlandse Philips-bedrijven", heeft zich een netwerk van 
hoogwaardige bedrijven ontwikkeld. Daarnaast zijn er enkele grote multinationals in 
Eindhoven gevestigd, zoals bijvoorbeeld DAF. Door de beperkte ruimte in Eindhoven zelf, 
gaat de gemeente industrieschappen aan met omliggende gemeenten. De bedrijventerreinen 
Welschap en Ekkersrijt zijn daar voorbeelden van. Eindhoven telt bijna 200.000 inwoners en 
biedt werkgelegenheid aan ruim 100.000 personen. Eindhoven beschikt over een groot aantal 
bedrijventerreinen, die goed zijn voor bijna 1.200 bedrijfsvestigingen met ongeveer 31.000 
werknemers. Het behoeft geen toelichting <lat Eindhoven vanuit alle windstreken uitstekend 
bereikbaar is. 

Geldrop: De gemeente Geldrop heeft zich van oudsher ontwikkeld met haar textielnijverheid. 
In de loop der tijd zijn daar belangrijke industrieen bijgekomen. Textielindustrie, landbouw
machines, een koekfabriek en de transportsector zorgen tezarnen voor een belangrijk deel van 
de werkgelegenheid binnen de gemeente. De gemeente biedt werkgelegenheid aan 7.200 
personen, bij een inwonertal van bijna 26.000. Hiervan zijn er 1.500 werkzaam in de 79 
vestigingen op bedrijventerreinen binnen de gemeente. De gemeente beschikt over een ruim 
aanbod van voorzieningen, waaronder een ziekenhuis en een NS-station. 

Helmond: Helmond is van oorsprong een textielcentrum en kent naar verhouding een groot 
aandeel industriele werkgelegenheid in de economische structuur. Recentelijk hebben zich 
enkele buitenlandse bedrijven gevestigd. Voor een deel komt <lit voort uit de Investerings
Premie-Regeling (IPR), die voor de stadsregio Helmond van kracht is. Helmond vervult een 
belangrijke rol binnen de stadsregio Eindhoven/Helmond. Met name Helmond en het gebied 
tussen Eindhoven en Helmond biedt de stadsregio nog voldoende groeimogelijkheden. De 
bereikbaarheid van Helmond over de weg is redelijk te noemen. In de nabije toekomst zal, in 
het kader van het knooppuntenbeleid van de rijksoverheid, de weg-infrastructuur aanzienlijk 
verbeteren. Er zijn trace's in studie die Helmond o.a. een goede aansluiting op de A58 zullen 
geven. Ook Son en Breugel en het middengebied tussen Eindhoven en Helmond zullen 
hierdoor aanzienlijk beter ontsloten worden. Binnen de regio Zuid-Oost-Brabant heeft de 
gemeente Helmond een werkgelegenheidsaandeel van 11 %. 
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Nuenen: De gemeente Nuenen ligt tussen de industriele centra Eindhoven en Helmond en 
kenmerkt zich vooral als woon- en forenzen-gemeente. Nuenen kent geen omvangrijke en 
grootschalige industriele ontwikkelingen. De aanwezige bedrijvigheid bestaat vooral uit 
lichtere industrie, groothandel en dienstverlening. De gemeente beschikt over een relatief lage 
werkgelegenheid; 3 .600 banen bij een inwonertal van 21.200. De onderwijsvoorzieningen 
zijn mager te noemen (maximaal MAVO). De gemeente huisvest 230 bedrijven op de 
bedrijventerreinen binnen de gemeente, die werk bieden aan 2.220 personen. 

Son en Breugel: De gemeente Son en Breugel vervult regionaal een belangrijke functie als 
vestigingsgebied voor nieuwe bedrijven. Zij beschikt hiertoe over een ruime hoeveelheid 
bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein wordt in een industrieschap met Eindhoven geexploi
teerd. Het betreft hier het bedrijventerrein Ekkersrijt, met daarin opgenomen het Science Park 
Eindhoven. De scholingsmogelijkheden binnen de gemeente beperken zich tot het basis
onderwijs. Het inwonertal bedraagt 14.500 en de gemeente biedt werkgelegenheid aan 4.900 
personen. De bouwsector, de sector transport en de groothandel zorgen samen voor een 
belangrijk dee! van de werkgelegenheid. 

Veldhoven: De gemeente Veldhoven heeft een sterke groei doorgemaakt, zowel wat betreft 
inwonertal (nu bijna 40.000) als wat betreft de ontwikkeling van de bedrijvigheid. Het 
bedrijventerrein "de Run" biedt plaats aan 175 bedrijven met ruim 5.000 werknemers. Met 
name de ligging op het kruispunt van twee belangrijke autosnelwegen, de A67 en de A2, en 
de aaneengroeiing aan Eindhoven maken Veldhoven tot een aantrekkelijke vestigingslokatie. 
Het bedrijventerrein Welschap (het industrieschap met Eindhoven) is inmiddels overgedragen 
aan Eindhoven. De gemeente biedt een ruim aanbod aan voorzieningen en werkgelegenheid 
aan 11.100 personen. 

2 - Overig regio Zuid-Oost-Brabant 

Het beeld van een aantal kleine gemeenten wordt in belangrijke mate bepaald door de 
industriele sector. De werkgelegenheid in deze sector, laat zich voor de gemeenten als volgt 
weergeven: Asten (37%), Bergeyk (44%), Budel (42%), Eersel (31 %), Maarheeze (37%), · 
Oirschot (19%). 

De hoeveelheid voorzieningen hangen vrij nauw samen met het aantal inwoners. Qua 
inwonersaantal I open de gemeenten onderling niet erg uiteen: Asten ( 16.000), Bergeyk 
(10.200), Bude! (12.800), Eersel (12.400), Maarheeze (8.900), Oirschot (11.300). 

Alle gemeenten hebben voorzieningen voor het basisonderwijs. Met uitzondering van 
gemeente Maarheeze hebben alle gemeenten beschikking over een MA VO. Asten en Eersel 
zijn de enige gemeenten die onderwijsvoorzieningen bieden in Havo en VWO. Bij het 
overige onderwijs lopen de faciliteiten uiteen. Asten, Budel en Oirschot bieden enkele lagere 
beroepsopleidingen. 
Van Budel is bekend, dat de detailhandel goed vertegenwoordigd is. De gemeente vervult in 
deze sector mede een rol voor gemeente Maarheeze, waar sprake is van een ondervertegen
woordiging. De andere gemeenten hebben een vertegenwoordiging die past bij de grootte van 
de gemeente. 
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Alie gemeenten beschikken over reeds uitgegeven bedrijventerrein. Het aantal vestigingen op 
de bedrijventerreinen binnen een gemeente loopt echter uiteen. Natuurlijk zegt dit niet alles; 
er kunnen grote en kleine bedrijven gevestigd zijn en niet alle bedrijven behoeven op een 
bedrijventerrein gevestigd te zijn. Tabel 6 laat achtereenvolgens zien: de totale werkgelegen
heid binnen de gemeente; het aantal vestigingen op de bedrijventerreinen en het aantal 
werkzame personen van de vestigingen op bedrijventerreinen. 

Tabel 6 

Werkgelegenheid Aantal vestigingen Werkzame personen 

IAsten ? circa 225 ? 
Bergeyk 3.000 50 1.510 
Budel 3.500 58 800 
Eersel 2.700 55 320 
Maarheeze 2.100 19 840 
Oirschot 2.500 46 772 

Venneldenswaardig is dat de gemeenten Oirschot, Beq~eyk, Maarheeze en Asten zich 
conformeren aan bet provinciale beleid. Dit houdt in <lat ze zich uitslui-tend richten op de 
lokale bedrijven. Ook gemeente Eersel richt zich op lokale bedrijven, maar vervult daamaast 
de taak als opvanggemeente voor bedrijven uit de regio. Gemeente Maarheeze richt zich ook 
op de lokale bedrijven, maar vormt een uitzonderingspositie doordat het hierbij gaat om een 
Philipsterrein. 

3 - Rayon Weert 

Weert: Vanuit de randstad en Noord-Brabant gezien, is Weert de dichtstbijzijnde stad in 
Limburg. Hield Weert zich vroeger met name bezig met de exploitatie van traditionele 
bedrijventerreinen, nu wordt ook koers gezet in de richting van hoogwaardige bedrijvigheid 
en kantoren. Zelfs buitenlandse investeerders (Hitachi en Nippon Express) hebben Weert als 
vestigingsplaats gekozen. Weert heeft middels de A2 een uitstekende bereikbaarheid over de 
weg. Ook beschikt Weert over een NS-station. De Zuid-Willemsvaart loopt door Weert en er 
is een laad- en los-faciliteit aanwezig. Luchthaven Budel ligt in de nabijheid van Weert. De 
gemeente telt ruim 40.000 inwoners en de voorzieningen zijn daar navenant op afgestemd. De 
provincie Limburg heeft Weert en Roermond de stadsregionale functie in de regio 
midden-Limburg toegekend. 

Hunsel: Van de gemeente Hunsel zijn geen gegevens opgevraagd. Het bedrijventerrein zal 
dan ook niet besproken worden. Vermeldenswaardig is, dat de gemeente vlak nabij de A2 
gelegen is. 

Pagina 6 



Bijlage 22 

Deel C- Beschrijvingen per terrein 

1 - Stadsregio Eindhoven/Helmond 

Breeven (Best): De netto oppervlakte van dit terrein is 51 hectare en het is nagenoeg uitge
geven. Toegestaan zijn de bedrijven in de milieucategorieen 1 t/m 5. Het terrein is, middels 
de directe ligging aan de A2 en de A58, uitstekend ontsloten over de weg. Het Wilhelmina
kanaal grenst aan dit terrein maar er zijn geen havenfaciliteiten aanwezig. De spoorlijn 
's-Hertogenbosch-Eindhoven loopt ook langs het terrein maar er zijn geen faciliteiten ter 
plaatse aanwezig voor het personen- en/of goederenvervoer. Zoals eerder vermeld beschikt 
gemeente Best wel over een NS-station. 

Achtste Barrier (Eindhoven): Dit terrein is nagenoeg uitgegeven. De bereikbaarheid over de 
rijksweg is redelijk. 

De Hurk (Eindhoven): De netto oppervlakte van dit terrein is 135 hectare en het is nagenoeg 
uitgegeven. Toegestaan zijn de bedrijven uit de milieucategorieen 1 t/m 5. Het terrein is 
middels de ligging aan de A2 uitstekend ontsloten over de weg. 

Acht (Eindhoven): Het terrein ligt middels de A2 en de A58 uitstekend ontsloten over de 
weg. Eindhoven Airport ligt in de directe nabijheid van het terrein. Ook de spoorweg en het 
Beatrixkanaal lopen langs dit terrein; faciliteiten voor gebruik hiervan zijn ter plaatse echter 
niet aanwezig. Het is een nieuw bedrijventerrein met een netto oppervlakte van ruim 80 
hectare. Het is met name bedoeld voor distributieactiviteiten. 

De kade (Eindhoven): Dit terrein is nagenoeg uitgegeven en de bereikbaarheid over de 
rijksweg is redelijk. De ligging van het terrein is aan het Eindhovensch kanaal maar er zijn 
geen laad- en los-faciliteiten. 

Kapelbeemd (Eindhoven): De netto oppervlakte van het terrein is 46 hectare. Toegestaan 
zijn de bedrijven uit de milieucategorie 1 t/m 4. Het terrein ligt met name middels de A58, 
maar ook via de A2, goed/uitstekend ontsloten over de weg en is zichtbaar vanaf de A58. De 
spoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven loopt langs het terrein, maar er is geen halteplaats voor 
personen en/of goederen. Eindhoven Airport is middels de "Welschapsroute" goed 
bereikbaar. 

Welschap (Eindhoven): Dit terrein grenst aan Eindhoven Airport. Toegestaan zijn de 
bedrijven uit de milieu-categorie 1 t/m 4. Daamaast is het terrein nabij het Beatrixkanaal 
gelegen maar er zijn geen laad- en los-mogelijkheden. Het terrein heeft een uitstekende 
ontsluiting middels de A2. Met Welschap streeft men een zeer representatieve lokatie na, 
hetgeen oak niet-luchtvaartgebonden bedrijvigheid moet aanlokken. 

Spaarpot (Geldrop): Dit is een reeds volledig uitgegeven terrein dat uitgebreid wordt. De 
bereikbaarheid over de rijksweg is redelijk. 
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Zuidoost-Brabant (Helmond): Het terrein is bestemd voor de opvang van grootschalige 
en/of zware bedrijvigheid in de milieucategorieen 3 t/m 5, daamaast zijn A-inrichten 
toegestaan. Het terrein heeft hiertoe een grootschalige opzet van netto 93 hectare. Via een 
provinciale weg ( de S210) heeft het terrein een goede ontsluiting op de A67. Het terrein ligt 
aan de Zuid-Willemsvaart, waarbij een laad- en los-faciliteit tot de mogelijkheden behoort. 

Groot Schooten (Helmond): Het terrein heeft een netto oppervlakte van 36 hectare en is 
gelegen aan de verbindingsweg Eindhoven-Helmond. De bereikbaarheid via het hoofd
wegennet is redelijk te noemen. Het terrein beschikt over een halteplaats voor het personen
vervoer en is bestemd voor hoogwaardige bedrijvigheid in de categorieen 1 t/m 3. 

Hoogeind (Helmond): Het bedrijventerrein is te kenschetsen als een enorm terrein (netto 268 
hectare) met een zeer gevarieerd karakter. Het terrein is bestemd voor bedrijvigheid in de 
categorieen 1 t/m 4, maar ook categorie 5 en A-inrichtingen zijn toegestaan. Op het terrein is 
een warmtekrachtcentrale aanwezig, die voor een deel van het terrein een aparte vestigings
factor vormt. Het terrein heeft een redelijke ontsluiting op het hoofdwegennet. Het is gelegen 
aan de Zuid-Willemsvaart, maar laad- en los-faciliteiten zijn niet aanwezig. Het terrein is 
grotendeels uitgegeven en de nog resterende capaciteit is voor een deel nodig voor de 
uitbreidingsmogelijkheden van de reeds gevestigde bedrijven. 

Rijpelberg (Helmond): Het terrein is middels de nabijheid (via de S210) van de A67 goed 
ontsloten op het hoofdwegennet. De netto oppervlakte van het terrein is 7 hectare. Het is 
bestemd voor de opvang van hoogwaardige bedrijvigheid in de categorieen 1 t/m 3 en voor 
kantoren. Het terrein beschikt over een NS-halteplaats voor personen en ligt in de stedelijke 
(woon)bebouwing. 

De Wijer (Helmond): De netto oppervlakte van het terrein bedraagt 39 hectare. Het is 
bestemd voor de opvang van bedrijven in de categorieen 2 t/m 4, in de sectoren industrie en 
handel. Het terrein heeft (middels de S333) een goede ontsluiting op de A67. Een ontsluiting 
over het water ( de Zuid-Willemsvaart) behoort tot de mogelijk.heden. 

Eeneind (Nuenen): De netto oppervlakte van dit terrein is 30 hectare en het is nagenoeg 
geheel uitgegeven. De spoorweg Eindhoven-Helmond loopt langs het terrein, maar er zijn 
geen faciliteiten voor het personen- en/of goederenvervoer. Het terrein ligt goed/uitstekend 
ontsloten middels de S208. Deze rijksweg stelt Eindhoven en Helmond met elkaar in 
verbinding. De bereikbaarheid van het hoofdwegennet is redelijk. Het terrein is bestemd voor 
de Handel en Nijverheid. 

Ekkersrijt (Son en Breugel): Het terrein omvat vier delen, waaronder: Meubelplein, 
Ekkersrijt Oost, Ekkersrijt West en het Science Park. Het meubelplein en Ekkersrijt Oost zijn 
geheel uitgegeven. Ekkersrijt West en Science Park zijn beide relatief nieuwe terreinen. 
Ekkersrijt ligt uitstekend ontsloten middels de A58. Het is bestemd voor de milieucategorieen 
1 t/m 4. Voor Science Park bestaan extra voorwaarden ten aanzien van de aard van de 
bedrijvigheid (zoals de naam al aangeeft). De netto oppervlakte van het totale terrein is ruim 
140 hectare. 
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Heerbaanzone (Veldhoven): Dit terrein dient ter opvang van de lichte en zeer lichte 
bedrijvigheid (met name kantoren). Het betreft hier een centrum-lokatie en heeft hierdoor 
geen directe ontsluiting op het hoofdwegennet. 

De Run (Veldhoven): Het bedrijventerrein de run bestaat uit een aantal delen die fasegewijs 
uitgegeven warden. Het terrein ligt uitstekend ontsloten middels de A2 en de A67. Vaar- en 
railverbindingen zijn niet aanwezig. Het terrein is met name bestemd voor de opvang van 
bedrijven in de categorie 1 en 2, maar oak categorie 3 is in principe toegestaan. 

2 - Overig regio Zuid-Oost-Brabant 

Nobis (Asten): Het terrein is bestemd voor de opvang van bedrijven in de categorieen 2 t/m 4 
en heeft een uitstekende ontsluiting op de A67. De netto oppervlakte van <lit nieuwe terrein is 
14 hectare. 

Waterlaat (Bergeyk): Het terrein is bestemd voor de opvang van bedrijven in de categorieen 
1 t/m 3. De netto oppervlakte bedraagt 15 hectare, waarvan reeds 1 hectare is uitgegeven. De 
bereikbaarheid van het hoofdwegennet (A67), via de S317, is goed/uitstekend. 

Airpark (Budel): Al besproken. 

Haagdoorn (Eersel): Het terrein is bestemd voor de industrie, groothandel en zakelijke 
dienstverlening en ligt uitstekend ontsloten middels de A67. De netto oppervlakte van het 
gehele terrein is 18 hectare. De Haagdoorn I is reeds uitgegeven (10 hectare), bij de 
Haagdoom II hebben nag geen uitgiften plaatsgevonden. 

Den Engelsman (Maarheeze): Dit bedrijventerrein speelt een rol doordat Philips hier terrein 
te koop aanbiedt. Het terrein ligt uitstekend ontsloten middels de A2. De spoorlijn 
Eindhoven-Weert loopt langs dit terrein maar er zijn geen faciliteiten aanwezig voor het 
goederen- en/of personenvervoer. De netto oppervlakte bedraagt 58 hectare en is voor de rest 
geheel uitgegeven. 

De Stad (Oirschot) : Gemeente Oirschot geeft te kennen, dat het bedrijventerrein alleen 
bestemd is voor milieuvriendelijke Oirschotse bedrijven. De netto oppervlakte is 11 hectare, 
waarvan 4 hectare reeds is uitgegeven. Het terrein ligt aan het Wilhelminakanaaal maar er 
zijn geen faciliteiten aanwezig. Het terrein is goed ontsloten middels de A58. 

Pagina 9 



Bijlage 22 

3 - Rayon Weert 

De Kempen (Weert): Het terrein is bestemd voor de opvang van zwaardere bedrijven in de 
categorieen 3 t/m 5. De netto oppervlakte bedraagt ongeveer 100 hectare, waarvan reeds 85 
hectare is uitgegeven. Het terrein ligt goed ontsloten middels de A2. In de nabijheid van het 
terrein loopt een spoorweg, maar faciliteiten ten behoeve van het goederenvervoer zijn niet 
aanwezig. Het terrein ligt aan de Zuid-Willemsvaart en er zijn havenfaciliteiten voor gebruik 
hiervan aanwezig. 

Centrum Noord (Weert): Het bedrijventerrein dient ter opvang van kantoren en detail
handel. Het betreft een nieuw terrein, dat spoedig tot exploitatie gebracht zal worden. 

Kampershoek (Weert): Het terrein is bestemd voor de opvang van bedrijven in de catego
rieen 1 t/m 4. Het betreft hier een nieuw bedrijventerrein met een netto oppervlakte van 60 
hectare, dat uitstekend ontsloten is middels de A2. Ook luchthaven Budel is uitstekend 
bereikbaar op een afstand van ongeveer 4 kilometer. 
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