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Voorwoord. 

Het veer u liggend rapport werd opgesteld in opdr~cht 
v~n de dorpsraad Brouwhuis,gemeente Helmond en de 
Werkgroep behoud lande jk-agrarisch gebied Diesdonk
Oostappen,gemeente Asten 

De studie werd verricht onder verantwoordelij id van 
het Pl~nologisch Advies Buro (P.A.B.),dat deel uitmaakt 
van de Temagroep Planning. 
De Temagroep Planning is een groep studenten en 
wetensehappelijk medewerkers a~n de afdeling Bouwkunde 
van de Teehnisehe school Eindhoven,die planning 
dan maatsehappe jk verantwoord aehten s zij 
ontwikkeld is v de basis,de burgers, e in de 
betreffende buurt,streek,regio,provincie e.d. wonen. 

Als on~fhankelijk adviesburo wil het P.A.B. door middel 
van onderzoek de mens en onder~teunen,die zich inzetten 
voor het behoud en/of verbetering van hun woon-,werk-, 
en leefsitu~tie en die zowel wet b finaneiele 
middelen als wat betreft hun kennis niet in sta~t zijn 
adequaat onderzoek te verrichten. 

Gerard v~n Luijn 
Toine Berden 

begeleiding: ir.Wim Wang 

november 1979 
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Hfst.1. Inleiding in de problematiek. 

1.1.Doel van de nota 

Doel van deze nota is te onderzoeken in hoeverre een groot-

schalig bedrijventerrein kan bijdragen tot verst van 

de sociaal-ekonomische struktuur van de regio Zuid-oo 

Brab~nt 

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de dorp 

Brouwhuis,geme nte Helmond en de Werkgroep behoud landelijk

agrarisch gebied Diesdonk-Oostappen,gemeente Asten. 

De nota is als voIgt opgebouwd. 

Allereerst zullen we ar ingaan op de aanvraag zoals die 

geformuleerd is door de opdrachtgevers. 

Daarna zullen we a~ngeven op welke wijze we de aanvr 

verder uitgewerkt hebben.De nadruk komt daarbij te 

op het beleid t.a.v. het otschalig bedrijventerrein. 

Daarbij wordt aandacht beste aan de terreinbehoefte die 

er in de regio(nog) best en de pla~ts van het bedrijven-

terrein in nationaal en internationaal verbend. 

Vervolgens gaan we uleper in op de sociaal-ekono~ische 

situatie van de regio Zuid-oo Brabant. 

V~n belang darbij is na te aan welke sektoren van de 

w elegenheid behoefte bestaat in de regio. 

Onderzocht wordt of met een b jventerrein als onderhavige 

d ingespeeld kan worden op de bestaande arbeidsm~rkt-

si e. 

Het onderzoek mondt uit in ko ies omtrent het beleid 

t gevoerd is en omtrent de bij die het bedrijven-

terrein levert t.a.v. de versterking van de sociaal

ekonomische situatie van de re 0 Zuid-oost Brabant. 

deze konklusies geven we enige aanbevelingen die 

wellicht kunnen leiden tot een verst van die sociaal-

ekonomische positie. 
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1.2.Probleemstelling 

Zoals in het voorafgaande al naar voren is gekomen is het 
doel van deze nota te onderzoeken in hoeverre een grootscha
lig bedrijventerrein een versterking van de sociaal-ekono
mische positie van de regio met zich meebrengt. 
Naast de dorpsraad van Brouwhuis stellen ook andere~ de nood
zaak en wenselijkheid van het terrein ter diskussie. 

Zo onderschrijft de commissie Spaander* (1) in haar kommen
taar op het Voorlopige Milieu Effekt Rapport (2) de voor
onderstelling in laatstgenoemd rapport niet. 
Deze vooronderstelling luidt dat er vermoedelijk een oorza
kelijk verband bestaat tussen groei van de werkgelegenheid 
en het aanbod van industrieterreinen. 
Dit vermoeden is aanvechtbaar. 
Wanneer een regionale planning niet wordt ingepast in een 
nationale industrieplanning kan elk regionaal plan leiden 
tot een veel te groot aanbod van industrieterreinen. 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op deze problematiek. 
Een afweging van het I.O.Z.O.B.-plan in een nationaal kader 
ontbreekt en zelfs op provinciaal nivo wordt geen aandacht 
besteed aan interakties met andere brabantse grootschalige 
industrieterreinen. 
Het al jaren leegblijvend industrieterrein te Moerdijk is 
hierbij een waarschuwend signaal. 

De chemiewinkel aan de Technische Hogeschool Eindhoven onder
schrijft deze konklusies en gaat zelfs nog verder in haar 
kommentaar(3 ). 
1I ••• Het uitgangspunt is echter verkeerd geweest:er wordt 
vanuit gegaan dat industrievestiging een autonoom gebeuren 
is,dat niet beinvloed kan of mag worden en waarvan konse
kwenties voor de omgeving vervolgens al dan niet dragelijk 
zijn. 
Dit is in bestuurlijke sfeer,waar het besef van selektieve 
groei intussen is ingeburgerd,een verouderd en onjuist begrip 
De maatschappelijke hoofddoelstelling is niet langer gericht 
op uitsluitend welvaartsgroei,maar er is een gerichtheid 
op welzijn. 

* dr.J.Spaander,direkteur-generaal van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid. 



Niet de mens en zijn omgeving moet zich aanpassen aan de 
industrievestiging,maar omgekeerd. 
De vraagstellingen zijn:welke industrie is er nodig voor het 
arbeidsaanbod,aan welke produkten be staat er maatschappelijke 
behoefte en wat kan de omgeving zonder negatieve beinvloeding 
verdragen aan milieubelasting ••• II • 

Ook de genoemde dorpsraad van Brouwhuis heeft overwegende 
bezwaren die erop neerkomen dat alternatieve lokaties en de 
sociale- en ekonomische konsekwenties voor de betrokkenen 
in dit gebied nauwelijks zijn onderzocht,laat staan in de 
beslissing een rol hebben gespeeld. 

We hebhen de bezwaren van de dorp in een aantal vragen 
vervat,waarop we in het rapport een antwoord zullen 
trachten te geven o 

Deze vragen zijn: 
1.Past het bedrijventerrein in de l;edsrl se/l,oori-.::\r::::b[;2'ltsE 

ontwikkeling ? 
2.Levert het terrein de gewenste arbeidsplaatsen op ? 
3.Veroorzaakt het terrein onaanvaardbare milieuaantasting ? 
4.Veroorzaakt het terrein onaanvaardbare maatschappelijke 

problemen,zoals sluiting van landbouwbedrijven,te hoge 
kosten voor realisering etc.? 

5.Zijn er alternatieve mogelijkheden ? 

Op welke manier we een antwoord zoeken op de hierboven 
genoemde vragen zullen we behs.ndelen in de nu volgende 
paragraaf. 

103.Werkwijze en methodiek. 

Om antwoord te vinden op de vragen m.b.t. het grootschalig 
bedrijventerrein hebben we het probleemveld vanuit twee 
kanten benaderd. 

In de eerste benadering geven we een evaluerende beschrij
ving van de planvorming van het terrein in de tijd. 
We gaan daarbij in op de vraag of het bedrijventerrein 
weI in de Noord-Brabantse -danwel Nederlandse ontwikkeling 
past. 
Het "aspekt van grootschaligheid" van het bedrijventerrein 
wordt in een groter verband geplaatst. 
In deze benadering zullen we eveneens aandacht besteden aan 
de maatschappelijke problemen die een dergelijk terrein 
met zich meebrengt. 
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De tweede benadering kan als een logisch gevolg gezien 
worden van de eerste benaderingswijze. 
Op een aantal vragen die we ~ns in de proble8mstelling ge-
steld hebben is ~.:n bevredigend antwoord gegeven. 
In de tweede b ering trachten we betere antwoorden te 
vind\in. 
Dit op grond van b ere beschouwingen met name wat betreft 
de sociaal-ekonolliische aspekten,waarin we duidelijk de re
laties tussen de te onderscheiden grootheden weergeven. 
De argumenten en uitgangspunten voor het plan zullen aan 
de hand da'orvan II checkt ll worden. 

Allereerst wordt een beschrijving geven van de re 0 

Zuid-oost Brabant en haar verschil:ende gewesteri am een beeld 
te krijgen van het onderzoeksgebied. 
Dsarna wordt de makro-ekonomische situatie besproken. 
In eerste instantie de produktiestruktuur met algemene ten
dens en daarbinnen en specifiek produktiestruktuur 
van het onderzoeks ied om een scherper besld te krij 
van de noodzaak tot eg van het bedrijventerrein in re 
tie tot het kreeren v~n arbeidsplaatsen. 
Vervolgens geven we een globale verkenning van de ~rbeids-
marktsi~uatie in het ied om inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van het eidsaanbod t.o.v. de te verwachten 
vraag vanuit het bedrijventerrein. 
Daartoe is statistisch aal omtrent bevolkingsgroei 
verzameld om zo een prognose te kunnen geven van de toe
komsti beroepsbevolking. 
Op deze wijze proberen we een voorlopig bevredigender ant
woord te vinden op de vragen zoals deze in de probleem
stelling naar voren komen. 

Het zal duidelijk zijn,dat wij in deze nota geen volledige, 
-zo dat Uberhaupt a1 moge1ijk is- antwoorden op de gefor-
muleerde vragen kunnen geven,gezien de beschikbare tijd 
en midde1en. 
Nader onderzoek za1 moeten worden verricht naar financiele 
en mi1ieukundige aspekten van eventuele alternatieven 
(a1ternatieve lokaties). 
Enkele konk1usies in de vorm van "open-endlt vragen geven 
vo1doende a~nzetten voor verdere studie. 
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Hfst.2.Het planvormingsproces. 

2.1.Geschiedenis van het planvormingsproces 

De eerste idee~n omtrent een grootschalig bedrijventerrein 
zijn afkomstig uit 1965. 
In de toen verschenen nota IIWelvaartsbalans Noord-Brabant!!, 
werd de conurbatie Eindhoven-Helmond,naast Moerdijk en 
Bergen op Zoom genoemd als vestigingsplaats van een groot
schalig industrie-komplex van me r dan regionaal formaat. 
Voornaamste redenen om dit gebied aan te wijzen liggen in de 
specifieke vestigingsfaktoren,zoals de aanwezigheid van het 
benodigde arbeidspotentieel,de lage bouwkosten vanwege de 
draagvas~e grond,de aanwezigheid van het benodigde terrein
oppervlak. 
Tevens zou ~nge eeld worden op tendenties die in de behoefte 
van bepaalde industrie~n waarneembaar zijn(grotere bedrijfs
eenheden,bundeling van aktiviteiten). 

Bovenstaande waS aanleiding voor de streekraad van het ge~est 
Helmond de ontwikkeling van het terrein v~n forrna3t te 
bevo~d~ren~besluit 9 dec 1Y68). 

Barnen met het best'ullr van de 8.gg1omer&tie .t,;indhovsn is een 
ambtelij kommissie in het leven geroepen,ffiet de opdr2cht 
onderzoek te verrichten naar de behoefte en wenseIijkheid 
van een supra-region':;'icil bedrijventerrein in de regio 
Zuid-oost Brabant. 
De resultaten van de studie van de kommissie zijn 
samen te vatten: 

voIgt 

-de gekozen pI s ten zuiden van Helmond ken het meest 
geschikt worden genoemd(deze plaats is gekozen t 9 varian.., 
ten met als kriteria:bescherming van het landschap,hand
haven van landschappelijke bufferzones,de ligging t.o.v. de 
belangrijkste bevolkingscentra,milieuhygiene,energievoor
ziening,infrastruktuur,grootte en boderngesteldheid, 
faseringsmogelijkhed0n,uit oogpunt Van mobiliteit zo 
gering mogeli~ke woon-werk afstanden). 

-het moet geen terrein worden met een bovenregionale of 
nationale betekenis 
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-in het kader van de werkgelegenheidsontwikkeling en struk
tuurwijzigingen in het bedrijfsIeven mag een dergeIijk 
bedrijventerrein niet ontbreken in het assortiment van 
bedrijfsvestigingsmogelijkheden in de regio Eindhoven
Helmond. 

De dagelijkse besturen van beide gewesten komen tot de konklu
sie,dat zij gebaat zullen zijn bij het in gezameIijk overleg 
treffen van maatregelen die Ieiden tot een zo evenwichtig 
mogelijke spreiding van de in de toekomst te verwachten 
verdere expansie van de werkgelegenheid in beide gewesten. 

Het struktuurplan van het gewest Helmond werd op 23 maart 
1976 definitief vastgesteld. 
Hierin is het grootschalig bedrijventerrein als planologische 
reservering opgenomen. 
De zienswijze hieromtrent is ongewijzigd gebleven. 

"In september 1976 stelde het IntergewesteIijk Overleg Zuid
Oost Brabant (r.O.Z.O.B.) en de drie gewesten- aggl.Eind
hoven,gewest Helmond en gewest Kempenland- voor om binnen 
een periode van 3~5 jaar te beginnen met de aanleg( faseerd) 

van het industrieterrein ten zuid-oosten van Helmond. 
Op het terrein zouden de drie gewesten vnl. grootschalige 
industrieen kunnen vestigen,afgestemd op de arbeidsmarkt
situatie in zuid-oost Brabant en inspelen op de tendenties 
die in de behoefte van bepaalde industriein waarneembaar 
zijn(grotere bedrijfseenheden,bundeling van aktiviteiten). 
Begin 1977 zijn de drie gewesten akkoord gegaan met het plan 
waarna werd afgesproken,dat voor het in het ontwerp zijnde 
industrieterrein een struktuurplan zou worden opgesteld met 
het karakter van een bestemmingsplan ex.art.11 W.R.O. 

Het bedrijventerrein is geprojekteerd ten zuid-oosten van 
Helmond tUssen het besta~:nde industrieterrein van Helmond, 
de weg S24,de E3 en de Zuid-Willemsvaart. 
De bruto oppervlakte van het terrein bedraagt ca.500 ha. 
Het terrein zou gezien moeten worden als een aanvulling op 
de reeds aanwezige bedrijventerreinen en mag hiermee niet 
konkurreren. 
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Kleine bedrijven die vanwege hun afhankelijkheid van groot
s.chalige bedrijven vestiging in de onmiddelijke nabijheid 
behoeven,zouden zich hier echter ook moeten kunnen vestigen. 
Bet totale beleid zal erop gericht moeten zijn om zo snel 
mogelijk enkele "grootschalige ll bedrijven op het terrein 
gevestigd te krijgen,die op hun beurt eventueel vestiging 
van kleinere toeleverende en dienstverlenende bedrijven tot 
gevolg kunnen hebben. 
Ook overplaatsing van reeds in Zuid-oost Brabant geves gde 
bedrijven naar het terrein moet mogelijk zijn,als dit 
vanuit (stedelijke) milieuoverwegingen wenselijk of vanwege 
ruimtegebrek op andere terreinen onmogelijk is. 
Voorkowen moet worden dat dergelijke bedrijven zich noodge
dwongen buiten Zuid-oost Brabant moeten gaan vestigen. 
Of schoon het overplaatsen van bedrijven op zich geen 
stimulering inhoudt van de ekonomische ontwikkeling van de 
regio kan evengoed het voorkomen van negatieve ontwikkelingen 
als een doelstell van het ruimtereserveringsplan worden 
gezien. 
Op basis van bovengenoemde karakterbeschrijving van het 
grootschalig bedrijventerrein is het mogelijk een aantal 
voorlopige vestigingscrit op te stellen. 
Deze criteria zijn: 
-kavels van 10 ha of meer voor groots?halige bedrijven 
-aantal arbeidsplaatsen per bedrijf ca.100 of meer 
-kleinere bedrijven dienen een duidelijk toeleverend of 
dienstverlenend karakter te hebben 

-bedrijven die vanwege ruimtegebrek en/of vervoersintensiteit 
en/of milieubelasting voor de omgeving op andere, 
kleinschalige bedrijventerreinen niet terecht kunnen, 
moeten am deze redenen op dit terrein een plaats kunnen 
vinden. 

Tot zover deze rechtstreekse overname uit het Voorlopig 
Milieu Effekt Rapport. 
Bij de voorgenomen handeling worden nog de volgende uitgangs
punten gehanteerd t.a.v.de omvang van het bedrijventerrein. 
Gebaseerd op nationale verwachtingen t.a.v. de groei van 
de bestaande werkgelegenheid in Zuid-oost Brabant tot 
ca. 1986 is er 360 ha bedrijventerrein nodig,waarbij rekening 
is gehouden met de verplaatsing van bedrijven uit de 
binnensteden. 
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De groei van de werkgelegenheid zal echter geen ge jke tred 
kunnen houden met de groei van de beroepsbevolking(o.a. als 
gevolg van het aanwijzen van Helmond als groeistad). 
Om deze snelle gro van de beroepsbevolking te kunnen op-
vangen zal extra werkgelegenheid van buiten zuid-oost Brabant 
moeten worden aangetrokken. 
De totale geraamde behoefte aan bedrijventerrein in zuid-oost 
Brabant komt dan te liggen t~ssen de 600 en 800 ha. 
Hiertegenover staat dat in 1975 ca. 400 ha bedrijventerrein 

in goedgekeurde bestemmingsplannen is opgenomen en dat in 
plannen die in ontwerp gereed zijn ca. 80 ha gepland is. 
Konfrontatie van de geraamde behoefte met de beschikbaar 
komende terreinen ge~ft aan dat er een aanvullende behoefte 
bestaat aan ca. 300 ha pluB 100 ha reserve. 
Het grootschalige bedrijventerrein heeft mede hierom een 
bruto-oppervlakte van 500 ha. 

Voor wat betreft de inrichting is gekozen voor scenario's 
am tot een ruimtereserveringsplan voor het gebied te kamen, 
waarbij het bedrijvenpakket per scenario verschillend is(2). 
De volgende scenario;s zijn gehanteerd: 

1-een scenario waarbij de ontwikkeling van het gebied wordt 
beschreven indien er geen bedrijventerrein komt. 

2-scenario dat gebaseerd is op nationale statistische gegevens 
gekorrigeerd voor de Noord-Brabantse situatie;in het rapport 
aangeduid als basis bedrijvenpakket(2). 

3-een scenario,waarin het voorgestelde grootschalig karakter 
van het bedrijventerrein tot uiting komt en is afgeleid 
van het basisbedrijvenpakket.Het zou nieuwe impulsen moeten 
geven voor de regionale ekonomie. 

~-een scenario,dat is opgezet om de effekten aan te geven van 
een afwijkende samenstelling van bedrijven.De nadruk van 
dit pakket ligt op de sektoren metaal en bouwnijverheid 
(metaal-pakket). 

Scenario 3 wordt als het meest waarschijnlijke bedrijvenpakke 
aangemerkt. 



2.2.Kan~tekeningen en konklusies. 

In het voorafgaande hebben we aangegeven op we manier 
de idee omtrent t grootsehalig bedrijventerrein gestalte 
heeft gekregen. 
Bij de pl~nvormi~g van het bedrijventerrein willen we een 

kanttekeningen plaatsen,waarbij we tegelijkertijd 
een aantal vragen die we ons ge eld hebben in de probleem
stelling beantwoorden. 

Allereerst vindt de ideevorming van het bedrijventerrein 
p ts in de peri ode 1965-1972. 
Deze peri ode kunnen "Ve kenDerken als een periode 
enorme expansie plaatsvindt van het nederl.s.ndse produkt 

een 

app .Dit geldt zowel voor de industri~le- alsook voor 
de dienstensektor. 
Op s van deze ie ontstond verwaehting dat er 
veel behoefte aan b jventerreinen zou besta~n in de 
provineies buiten de randstad. 
Dit werd m.n. versterkt door een gebr aan ruimte en arbeids· 
krachten in de Randst • 
Na 1972 stagneert de ned rlandse ekonomie.Dit komt ook tot 
~itdrukking in de ontwikkeling van de dienstensektor. 

Vanuit de veranderd~ ekonomisehe situatie waarin Ne 
zieh s 1972 bevindt is een heroverwe van de wense-
lijkheid Van het bedr~jventerrein onder Imond noodzakelijk. 

Naast de veranderde ekonomisehe situatie is de terreinbe-
hoefte-beraming niet geplaatst in een provine 
na::ll Kader. 

Het I.O.Z.O.B. is bij zijn ngen niet t 

en natio-

van de 
teitelijke terreinbehoefte(zo deze ~l te berekenen is),maar 
van de konkurrentiepositie van de regio ten opziehte van 
andere regio's. 
Zoals de konkurrentie tussen partikuliere ondernemingen het 
gevaar van tloverproduktiel! met zich mee kan brengen,zo kan 
een dergelij houding van het overheidsapparaat eveneens 
leiden tot bijvoorbeeld een teveel aan grootsehalige indu
strieterreinen. In Zuid-Lirnburg, bij _~msterdam, bij t'.oerdijk en 
aan de monding van de Eerns liggen goed geoutilleerde ter
reinen voor grootsehalige industri~le produktie leeg. 
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Nog een extra terrein,bijvoorbeeld Helmond levert in deze 
situatie weinig extra stimulans op voor de ekonomie. 
Eerder betekent het,maatschappelijk gezien,een verspilling. 

Naast bovenstaande overwegingen zijn ook wat betreft de be
hoefteramingen opmerkingen te pla~tsen. 
Het ETIN schrijft in een verkenning van vraagfaktoren voor 
bedrijventerreinen , ,dat de praktische bruikbaarheid van 

het "terreinquotient" naar haar indruk niet zo groot is 
als weI eens wordt gedacht. 
"Bij planning kan men er niet omheen uit te gaan van globale 
algemene kenget en ••• De feitelijke ontwikkeling zal 
echter zelden een afspiegeling vormen van het algemene beeld 
waaruit het gemiddelde terreinquotient is gevormd."(p.13) 
liMen kan immers niet voorspellen aan wat voor vestigingen 
uiteindelijk grond zal worden uitgegeven en hoe dus de 
verde ling van terreinintensieve en terreinextensieve 
bedrijfsklassen -met aIle variaties daartussen- z uitvallen 
Bet onderzoek' "Behoefteraming industrieterreinen Zuid-oost 
Brabant tot 1986 l1

, dat in 1976 door de agglomeratie Eindhoven 
is verricht,geeft aan dat er in de vigerende- en ontwerpbe
stemmingsplannen nog voldoende restcapaciteit aanwezig is 
v~~r de groei van de terreinbehoefte. 
In het onderzoek van de agglomeratie wordt niet stilgestaan 

bij de kavelgrootte op de beschikbare en beschikbaar komende 
terreinen.Ook de infrastrukturele uitrusting van de terreinen 
is niet in de beschouwing betrokken. 
Het genoemde ErIN-onderzoek geeft hierover meer inzicht. 
De konklusies die het I.O.Z.O.B. hieruit trekt zijn echter 
diskutabel. 

Hij stelt dat blijkt,dat er onvoldoende differentiatie 
in het aanbod van bedrijventerreinen zou bestaan. 
Voor de in de regio gevestigde industrie bestaat echter geen 
behoefte aan verdere differentiatie in het aanbod.M.n. geldt 
dit voor de behoefte aan 'natte,grootschalige terreinen, 
voorzien van een N.S.-stamlijn' • 

Niet aIleen binnen,maar ook buiten de regio lijkt de behoefte 
hieraan uiterst minimaal,gezien het feit dat op verschillende 
plaatsen deze terreinen leeg liggen. 
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Door het industrieschap wordt betoogd dat er een terrein 

moet komen,waarbij ruimte is voor e~n aantal kavels tussen 
10 en 50 ha naast elkaar, 1I 0mdat de ervaring leert dat 
grootschalige vestigingen een veelheid van nevenaktiviteiten 
oproepen,die in de nabijheid ervan moeten worden gelokaliseerd 

Op verschillende plaf";tsen in Nederland en elders treedt deze 
'industriele komplexvorming' OPe 

Het is echter zeker geen algemeen beeld. 
Een dergelijke komplexvorming treedt aIleen op onder zeer 
speciale omstandigheden(zeehavens,petrochemische komplexen, 

DSM) of ten koste van zeer veel overheidssteun(Midden Zeeland) 
Na~st deze komplexen kennen we in ons land een lange rij van 

voorbeelden waar deze komplexvorming niet gelukt is. 
In vele gevallen mislukt is omdat de nevenvestigingen van 
multinationale koncerns,die de motor van deze komplexvorming 
zoudsn moeten zijn,dit in feite niet zijn. 
Bijvoorbeeld omdat het slechts de laatste fase -de assemblage 
in een produktieketen is,of omdat het een deel is van een 
multinationale produktiesamenhang. 
Grondstoffen en eindprodukten worden dan buiten de regio 

geha~ld respektievelijk gebracht. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt de Aldel te Delfzijl. 

Een ambtelijke werkgroep,bestaande uit vertegenwoordigers 
van het gewest en de gemeente Helmond,de agglomeratie en de 
gemeente Eindhoven heeft zich in een studie over de 

'grootschaligheid' gebogen. 

Naast onderzoek van buitenlandse terreinen in de EEG,Spanje 
en Portugal zijn voor Nederland 10 terreinen ondorzoeht, 

varierend in grootte van ongeveer 400 ha (gepland bij Balgzanc 

tot ongeveer 3.650 ha (Rotterdam). 
Rijkswegen en spoorwegen zijn overal aanwezig. 
De eapaeiteit van het vaarwater varieert van 25.000 T (bij 
Delfzijl) tot 300.000 T (Rotterdam). 
De werkgroep konkludeert dan ook:!lin vergelijking met deze 

west-europeese terreinen kan het bedrijventerrein onder 
Helmond met een bruto-oppervlakte van ongeveer 500 ha en in 
de toekomst bereikbaar per schip tot 1350 T nauwelijks 
aangemerkt worden als een grootschalig bedrijventerrein"(p.5). 
"Voor Zuid-oost Brabant l1 vult de groep aan " is het betreffen
de terrein eehter ruimsehoots het grootste terrein,waar 
zich bedrijven kunnen vestigen,die op de overige terreinen 
in de regio niet terreeht kunneno 
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We kunnen dan ook konkluderen dat,gezien het veel gunstiger 
aanbod van terreinen elders in Nederland en de rest van 
West-Europa,de konkurrentiepositie van het bedrijventerrein 
onder Belmond uiterst zwak is. 

Nog een extra terrein onder Belmond betekent maatschappelijk 
gezien een verspilling,temeer daar eventuele gegadigden 
niet bekend zijn. 

Wel bekend is de arbeidsmarktsituatie in de regio. 
De grootte van het terrein zal afgestemd moeten zijn op de 
behoefte aan bedrijventerreinen in relatie met die arbeids
me.rktsituatie. 
In het volgende hoofdstuk gaan we dan ook met name in op 
die situatie. 
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Hfst.3.Bespreking van de sociaal-ekonomische situatie. 

InI.eiding 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de sociaal-ekono
mische situatie en de ontwikkelingen die zich daarin hebben 
voorgedaan. 
Dit gebeurt aan de hand van beschrijvingen en analyses van 
processen en grootheden die binnen de sociaal-ekonomische 
situatie te onderscheiden zijno 

3.1.Beknopte karakteristiek van de gewesten. 

Van de vier in de provincie Noord-Brabant onderscheiden 
regio's is Zuid-oost Brabant in meerdere opzichten de 
belangrijkste.Binnen de regio zijn op grond van verschillende 
aspekten drie afzonderlijke delen te onderscheiden*. 

PROVINCIE NOORD -BRABANT 

C O.R 0 P GEBiEDEN 

1 COROP - gebied 

2 COROP - geb\ed 

3 C.OROP - gebled Midden - Brabant , 
C.OROP - gedied West - Brabant 

*op grond waarvan de indelingen tot stand zijn gekomen is 
niet van belang voor deze nota. 
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De verschillen tussen de drie delen hebben met name geresul
teerd in drie afzonderlijke stads- en streekgewesten. 
De agglomeratie ~indhoven fungeert sinds enige tijd op 
grond van een speciale wet. 
De gemeenten van deze agglomeratie vormen tesamen een sterk 
verweven eenheid door het grote aantal interrelaties op 
velerlei gebied. 
De centrale stad Eindhoven vervult zelfs voor geheel 

Zuid-oost Brabant en voor gebieden buiten deze C.O.R.O.P. 
(=Coordinatie Commissie Regionaal Onderzoek Programma) de 
hoofdcentrumfunkties. 
De samenhang tussen de gemeenten die samen het gewest Helmond 
vormen,draagt een wat meer diffuus karakter dan in de 
agglomeratie Eindhoven het geval is. 
Het stedelijk centrum van dit gebied,Helmond,kampt met 
ekonomische,maatschappelijke en planologische problemen, 
die voortkomen uit een te eenzijdige werkgelegenheidsstruk
tuur(textiel-, en metaalnijverheid). 

Kempenland heeft geen stedelijk centrum.Het was vro 
wellicht de armste streek van Noord-Brabant,waar veel mensen 
wegtrokken die in het bijzonder werden aangelokt door de 
Eindhovense werkgelegenheid. 

3.2.Makro-ekonomische situatie 

De makro-ekonomische positie van Zuid-oost Brabant kan aan de 
hand van verschillende grootheden(indikatoren) worden 
beschreven,te weten: de regionale produktiestruktuur,de 
beroepsbevolking,de arbeidsmarkt,het produktiemilieu. 
Dit is met name van belang,omdat aan de hand van beschrij- " 
vingen en beschouwingen van de sociaal-ekonomische situatie 
de noodzaak van het bedrijventerrein wordt onderzocht. 

3.2.1.Produktiestruktuur. 

Onder produktiestruktuur verstaan we het samenhangend geheel 
van kenmerken,eigenschappen en elementen van bedrijfshuis
houdingen. 
We zullen in dit verband meer konkreet gaan kijken naar de 
veranderingen e binnen die produktiestruktuur zijn 
opgetreden.Daarbij worden veranderingen in produktiviteit 
technologische vernieuwingen en de al dan niet daarmee 



sproken.Daarna volgt cijfermatige informatie omtrent die ver
and.eringen voornamelijk toegespi tst op de arbeidsmarktsi tuati 
Dit is gedaan omdut de arbeidsmarkt in het kader van dit 
rapport het belangrijkste zwaartepunt'vormt. 

In het kapitalistische systeem is de produktie versplinterd 
over vele partikuliere producenten.De konkurrentie dwingt 
iedere indiv.iduele ondernemer,bijvoorbeeld door een reduktie 
van de kostprijs,e~n meerwinst(d.w.z.meer dan zijn konkur
renten) te behalen en daarmee zijn positie te handhaven dan 
weI te verbeteren. 
De belangrijkste methode om die daling van de kostprijs te 
realiseren is het laten stijgen Van de arbeidsproduktiviteit; 
eenzelfde hoeveelheid arbeiders kan in eenzelfde hoeveelheid 
arbeidstijd,met behulp van steeds omvangrijkere machinerie 
(technologische vernieuwingen) een groeiende hoeveelheid 
grondstoffen tot een steeds grotere hoeveelheid produkten 
verwerken( 4). 
Uit dit proces van invoer van technologiese vernieuwingen 
vloeien verschillende knelptmten voort. 
De belangrijkste daarvan betreft de werkgelegenheid. 
Het gaat daarbij in het algemeen om: 
a.toenemende werkloosheid 
p.een verandering in de kwalifikatiestruktuur,met enerzijds 

een dekwalifikatie van de arbeid en anderzijds een toe name 
van de behoefte aan hoger gekwalificeerden 

c.tertiarisering en ontindustrialisering 
ad a.De toenemende werkloosheid vloeit niet direkt voort 
uit de invoer van technologische vernieuwingen;het verschijn
sel hangt logisch samen met een tweetal bewegingen: 

-daling van het totaal aantal arbeidsplaatsen 
-de gro~iende beroepsbevolking 

( 

De eerste b0weging wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de 
technologische vernieu\'Iingen die 'in het produktieapparaat 
plaatsvinden. 

Door de invoer Van nieuwe machines,die de taak van de arbei
ders overnemen,kan een deel van de arbeidskrachten overbodig 
worden.Hieruit vloeit meestal een uitstoot van arbeidskrachtel 
voort;de vervanging van variabel kapitaal door kostant 
kapitaal ( 5) 
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Aan d.e andere kant zorgt de afbouw van de tradi tionele be-
drijfstakken voor een verminderde groei c.q. daling van het 

totasl aantal arbeidsplaatseno 

Het aantal arbeidsplaatsen is bovendien konjunktuurgevoelig. 
De in het begin van de zeventiger jaren optredende krisis 
heeft ertoe geleid dat de bedrijven nog eens extra op de 

levende arbeid gingen besparen. 

De tweede beweging,de groei van de beroepsbevolking (6 ) 
wordt veroorzaakt door de stijging van het absolute bevol
kingsaant (7). 
Hoewel het aandeel van de beroepsbevolking op de totale 
bevolking daalt,is de stijging van het inwonertal nog zo 
groot,dat de beroepsbevolking absoluut gezien ook in aantal 
toeneemt. 
ad b. Veranderingen in de kwalifikatiestruktuur. 
Bij de invoer van technologiese vernieuwingen wordt een groot 
gedeelte van de werkzaamheden van de arbeidskrachten over
genomen door machines. De arbeiders zien hun taak geredu
ceerd tot het verrichten Van een enkele handeling. De arbeid
er wordt tot levend verlengstuk van de machine gedegradeerd; 
zijn eigen inbreng is minimaal. 
Hier treedt dus een dekwalifikatie van de arbeidskracht op. 
De arbeidskracht die hier nodig is komt voor ~en deel uit de 
traditionele industrie~n.(8) 
Deze arbeiders zien zo hun specifieke kwalifikatie, waarvoor 
zij zich meestal jarenlang hebben moeten inspannen, verloren 
gaan. Immers in dezelfde branche kan men meestal niet terecht 
en in andere branches heeft hun kwalifikatie totaal geen 
waarde. Zo worden zij gedwongen het ongeschoolde werk in 
andere industrie~n te gaan verrichten. 
Aan de andere kant vindt er toename plaats van de behoefte 
aan hoger gekwalificeerde arbeidskrachten. 
Deze toename geschiedt op het moment dat de konkurrentie de 
producenten dwingt tot het benutten van elk mogelijk techno
logies voordeel, om op deze manier de kostprijs te drukken 
c.q. omzet te verhogen. 
De werkgelegenheid in de research, development e.d. nam hier
door sterk toe.(9) 

Daarnaast wordt deze toename gevormd door het ontstaan, in 
bedrijven waar verregaande technologiese vernieuwingen 
worden doorgevoerd, van extra leidinggevende en cot;rdinerende 
funkties. 
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In de regio Eindhoven bijvoorbeeld voltrokken deze ontwikke
lingen zic.h voorname jk onder invloed van de ontwikkelingen 
bij Philips. 
Het aanwezige potentieel aan hoog gekwalificeerde arbeids
krachten was in deze regio echter onvoldoende,zodat de nood
zaak ontstond om ze uit andere gebieden aan te trekken en 
om bet ere opleidingsmogelijkheden te kreeren(oprichting 
Technische Hogeschool). 

ad c. Ontindustrialisering en tertiarisering 
De traditionele industrieen (zoals de tabaks-, textiel- en 
schoennijverheid) worden gekenmerkt door hun arbeidsintensief 
karakter. Door de met name in de zestiger jaren optredende 
technologiese vernieuwingen i.h.a. en daarmede ook de sterk 
stijgende loonkosten (afschaffing geleide loonpolitiek) 
kwamen ze in grote moeilijkhedeno 
In veel gevallen leende dit soort produktieprocessen zich 
niet voor ingrijpende technologiese vernieuwingen of schoot 
het traditionele management tekort, zodat besparen op levende 
arbeid slechts in geringe mate doorgevoerd kon worden. Dit 
deed veel bedrijven ertoe besluiten naar loon-landen 
(Zuid-Europa, Noord-hfrika, ~uid-oost Azie) te vertrekken, 
waar het produktieproces op overeenkomstige manier voortge

zet kon worden. (10) 

Een gedeelte van de traditionele industrie~n bleef echter in 
eigen land op de oude manier doorwerken t wat meestal tot 
faillissement leidde. Dit betekende een vernietiging van 
arbeidsplaatsen. de op deze wijze ontstane afbouw van de 
traditionele industrie~n is een aspekt van de ontindustriali
sering. 
Een tweede aspekt vormt het feit dat sinds het begin van de 
zeventiger jaren ook de meeste andere industrie~n een stabi
lisering of teruggang van het aantal arbeidsplaatsen kennen. 
Dit is voor alles een gevolg van toepassingen van mechani
seringen en automatiseringen, kortom rationalisatie van het 
produktieproces; dit alles om de kostprijs te kunnen drukken 
ten einde de konkurrentiestrijd vol te kunnen houden. 
Als gevolg van het steeds ingewikkelder worden van het produk· 
tieproces en de vergroting van de afzetgebieden konden zich 
funkties als research, reklame, marketing e.d. ontwikkelen. 
Een ander deel van de dienstensektor (m.n. bank en en verze
keringen) kon zich ontwikkelen door de toenemende noodzaak 
tot financieringsplanning en kredietverlening. 
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Tenslotte zorgden de veranderingen in de kwalifikatiestruk
tuur en met name de toename van hoger gekwalificeerden 
ervoor dat deze hogere eisen gingen stellen aan sociaal
kulturele,sport- en horecavoorzieningen. 

Wat betekent dit nu voor de produktiestruktuur van de regio 
Zuid-oost Brabant ? 
De produktiestruktuur van Zuid-oost Brabant wordt gedomineerd 
door de industrie en de diensten. 
Dat wil zeggen dat het grootste aandeel (procentueel) van de 
werkgelegenheid in de nijverheidssektor en diensten ligt. 

tabel 1. Het totaal aan:al arbeidsplaatsen per sektor (per 1 
april van genoemd jaar) x 1000 en in procenten van het 
totaal aantal arb. pl. voor Zuid-oost Brabant, Noord
Brabant en Nederland. Verder het aantal werknemers 
absoluut en in proc. van het tot. aantal arb. pl. per 
sektor en geografiese eenheid. 

I 

Landbouw Z.O .Brabant Noord-Brabant Nederland 

jaar abs. proc. abe. proc. abs. proc. 

1963 17 ,5 ( 9,5% ) 76,2 (13 (/' ) 
;0 528 ( 12 c-' ) jO 

1973 8 ( 4 c· ) 
I" 33,5 ( 6 'l~ ) 254 ( 6 tf) Ie 

1976 9 ( 4, ) . 36,4 ( 6 %) 221 ( c:; c:,:-') 
,/ ,..;" /', 

Niliverheid 

1963 94,9 ( <' \ 50,5/~ I 247,1 (42 %) 1414 (31 of) /0 

1973 92,4 (47,5% ) 235 (39 %) 1283 (29 of) jO 

1976 86,2 (43 %) 224,7 (36 %) 1195 ( 27 %) 
Eouwnijverheid 

1963 16,5 ( 9 %) 59,3 (10 %) 453 ( 1 ° 4) jo 

1973 18,6 ( 9,5% ) 62,3 (10,5% ) 441 (10 %) 
1976 16,4 ( 8 %) 58 ,1 ( 9,5%) 417 ( 9, 57~ ) 

Diensten 

1963 59 (31 %) 207,1 (35 %) 2128 (47 %) 
1973 75,6 (39 of) /0 273 (45 %) 2476 (56 7~ ) 

1976 86,9 (44 %) 298 (48 %) 2622 (57 %) 
Tota.al aantal arbeidsplaatsen 

1963 188 (100 %) 589,7 ( 1 00 %) 4523 (100 %) 

1973 194,7 (100 %) 603,8 ( 100 %) 4454 (100 %) 
1976 198,5 (100 %) 617 ,3 (100 %) 4474 (100 %) 
Aantal werknemers 

1963 152,4 (81 %) 446 (76 %) 3494 (77 %) 
1973 174,5 ( 90 %) 525. (87 %) 3855 (86,5%) 

1976 178,7 (90 %) 540,8 (88 %) 3918 (88 %) 

Bron:ETIN (11) 
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Tabel 1 geeft aan dat er een toename van het aantal arbeids
plaatsen in de diensten-sektor plaatsvindt en een afname van 
het aantal arbeidsplaatsen in de nijverheidssektor • 
.!:!ien ontwikkeling die ook waarneembaar is in geheel Noord
Brabant en Nederland. 
Opvallend is verder dat in tegenstelling tot de ontwikkeling 
in Nederland het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw in 
Zuid-oost Brabant en Noord-Brabant toenam. 
Het totaal aantal arbeidsplaatsen neemt nog weI toe,maar van 
Nederland minder snel dan van Noord-Brabant. 
Het beeld van de procentuele verdeling van de werkgelegenheid 
naar de kategorie~nlandbouw, nijver~eid, b6uwnijverheid en 
diensten wordt vertekend doordat aIle werknemers van Philips 
onder de kategorie industrie vallen. 
Het is moeilijk een schatting te geven van het a ndeel binnen 
een bedrijf dat niet nijverheid is aan te merken. 
Cijfermatig inzicht ontbreekt. 
Het zou nuttig zijn een gericht onderzoek te verrichten naar 
de verdeling van arbeidsplaatsen naar kwalifikatie(hoofd
indeling)binnen middelgrote en grote bedrijven. 
Een te verwachten konklusie zou kunnen zijn dat het procen
tueel aandeel van het aantal arbeidsplaatsen binnen het 
bedrijf dat niet onder de nijverheid valt toeneemt naarmate 
het bedrijf groter wordt(research-afdelingen,kommunikatie, 
management,afstoot produktieafdelingen naar lage-loon landen). 

Als we de industriele struktuur op zich bekijken zien we het 
volgende beeld. 

tabel 2.De ontwikkeling van de Noord-Brabantse industri~le 
struktuur in de peri ode 1970-1977 per bedrijfstak 
in procenten. 
De ontwikkeling van de Noordbrabantse industriele strcutuur in de ?eri~e 1970-
1977. I ; 

Jaar In procenten 

Metaal Voedings- Textiel Confectie Schoen-, Chernie 
en genot- e.d. leder-, e.d. 
middelen lederwa-

ren 

1970 44,0 16,6 10,2 6,2 7,0 3,7 
1975 47,4 17,5 7;3 4,1 4,8 5,2 

1976 47,9 17,5 6,8 4,0 4,7 5,3 

1977 47,7 17,9 6,3 4,0 4,7 5,5 

Houtbe- DrUkk.e r i j en Papier Openbare overige Totaal 
werkinq nutsbe- industrie 

drijven 

1970 4,0 2,4 1,4 2,0 2,5 100 
1975 4,1 3,1 1,5 2,Z 2 / 8 100 
1976 4,1 3,2 1,5 2,3 2,7 100 
1977 4.2 3,2 1,5 2,3 2,7 100 

Bron:ETIN (11) 
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Uit gegevens van het ETIN (11) omtrent de ontwikkeling in de 
Noord-Brabantse industriele struktuur in de periode 1970-1977 
blijkt de reeds e'3rder genoemde struktuurverandering. 
Het aandeel van de traditionele bedrijfstakken is sterk ge
daald.En hoewel de metaal-industrie relatief steeds belang
rijker wordt binnen het geheel van de brabantse industrie, 
blijkt toch dat het aandeel van deze bedrijfstak in absolute 
zin is teruggelopen (per 1-10-1970, 103.800 arb.pl., 1977, 
96.900 arb.pl. (zie ook tabel 2 ). 
Het relatieve aandesl steeg van 44% in 1970 tot 47,7% in 1977. 
Een.~ opvallende branche vormt verder de chemie: het aandeel 
van de chemie steeg beduidend met bijna 2% (zie tabel 2). 
De tabel in bijlage 2 laat de verdeling zien per sektor van 
het aantal arb. pl. op grond van een enquete.Deze geeft de 
verhouding aan van de personele bezetting van bedrijven (ge
vestigd in -"971 en later) per sektor.Het resultaat daarvan 
is;industrie 80%, bouwnijverheid 2% ,handel,reparatie e.d. 
12,5%, transport 4%, overige diensten 1,5%. 
De verhouding die v~~r het plangebied wordt aangehouden is 
80% nijverheid en 2vp diensten. 
Bij de planvorming van het grootschalig bedrijventerrein 
worden scenario's gehanteerd,waarin men er van uitgaJt dat 
ongeveer 4vp v~n het nijverheidspakket in de metaalsektor 
gerealiseerd zal worden. 
Deze aanname lijkt ons, -gez~en de afname van het aantal arb. 
pl. in de metaalsektor-,diskutabel.Vooral wanneer men dit 
koppelt aan de funktie die het terrein krijgt toebedeeld nl. 
nde kwalitatieve funktie van vestigingsplaats v~~r de nodige 
werkgelegenheidsstruktuur-verbeterende bedrijven" (16),vrij 
vertaald het aantrekken van extra werkgelegenheid d.m.v. 
nieuwe grootschalige bedrijvigheid.lmede doordat Daf/Volvo 
en Philips die motorfunktie niet mear kunnen vervullen) 
Deze overweging wordt eveneens in het Kader geplaatst van de 
aanwijzing van Helmond als groeistad,ofschoon de ideevorming 
omtrent het grootschalig bedrijventerrein en Helmond-groei
stad van verschillende datum zijn. 

Gezien de ontwikkeling in de metaalsektor is het zeer de 
vraag of men deze stimulerende werking voor een groot gedeel
te vanuit deze bedrijfssektor mag verwachten. 
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3.2.2.Arbeidsmarkt-£ituatie. 

In het voorafgaande is een schets gegeven van de ontwikke

lingen t.a.v. het a~ntal en sektorgewijze verdeling van de 

arbeidspl:J.atsen. 

In dit gedeelte wordt de werklocsheid nader bekeken a.d.h.v. 

verschillende statistische gegevens. 

Op deze wijze kunnen we inzicht krijgen In de arbeidsmarkt

situ3tie in de regio en nagaan of met het grootschalig 

bedrijventerrein tegemoct gekomen kan worden aan de speci

fieke kW'lli tei t en kwanti tei t Vein de arbeidsmark-::; in de regio.' 

Ges~eld kan worden dat de stand van zaken m.b.t. de afstem

fuing tussen vra g en a3nbod op het arbeidsmarkt in Zuid-oost 

Brabant weinic rooskleurig is. 

3.2.2.1.Enige opmer~inben over de kwantitatieve aspekten vld arb.markt 

tabel 

In tabel 3 wordt de ontwikkeling van de werkloosheid in de 

~eriode 1961-1977 asngegeven o 

3.0ntwikkeling van de werkloosheid 1961-1977 in de COROP-ge-
bieden,Noord-Brabant en Nederland voor mannen en vrouwen 
absoluut en in procenten. 

COROP-gebied Noord- Nederland 
Brabant 

West Midden Noordoost Zuidoost 

.abs. %') abs. %') abs. %') abs. %') abs. %') abs. %') 

mannen 

1961 1.510 1.6 575 0,8 770 1,0 1.000 0,9 3.855 1 ,1 31400 1,2 
1966 1900 1.9 1.295 1,7 1.665 1,9 2.290 1.9 7.150 1,8 39.700 1,4 
1967 3685 3.6 2.880 3.6 3.620 4.0 5.170 4,1 15.355 3.9 78.600 2,8 
1970 2.335 2.2 1.790 2,1 1.380 1,5 1.855 1,4 7360 1,8 45.100 1.5 
1971 2.960 2.8 2.240 2,6 2005 2,1 2.345 1,8 9.550 2,3 57100 1.9 
1972 5.108 4.6 3449 4.1 3461 3.5 3.657 2,7 15.675 3.7 90.578 3.1 
1973 4.982 4.5 3.448 4.0 3463 3.5 3.802 2.8 15.695 3.6 88433 3.0 
1974 5.538 4.9 4.097 4.8 5.815 5,7 5.518 4.1 20.968 4.8 106.711 3.5 
1975 7149 6.2 6.010 6.9 8.290 8.1 9.213 6.8 30.662 7.0 152.989 5.1 
1976 8.011 6.8 5.844 6.7 7.429 7.1 9.181 6.7 29.865 6,7 159.910 5.3 
1977 6.832 5.7 5473 6.2 6.555 6.2 8.606 6.2 27.466 6.1 145.168 4.8 

vrouwen 2 ) 

1961 3) 200 100 100 200 600 4) 

1966 3 ) 300 200 200 200 900 4) 

1967 3 ) 500 400 300 500 1.700 4) 

1970 355 285 200 265 1.105 10.800 
1971 435 350 270 415 1470 12.040 
1972 728 573 482 718 2.501 17.352 
1973 948 705 621 947 3.221 21458 
1974 1.155 915 1.020 1.290 4.380 28.194 
1975 1.723 6.2 1.394 7.2 1.878 7.2 2.388 7,4 7.383 7,0 42.313 5,4 
1976 2.173 7,6 1674 8,4 2.130 7,9 3075 9.2 9.052 8,3 51.108 6,3 
1977 2.539 8.7 1.909 9,4 2.572 9,3 3.595 10,6 10.615 9,5 58.360 7,1 

Bron: D.B.A 
') In procenten van de ath. mannelijke resp. vrouwelijke beroepsbevolking. 
2) Over de omvang van de ath. vrouwelijke beroepsbevolking in de periode 1961 tim 1974 is 

geen voldoende betrouwbaar cijfermateriaal voorhanden. 
3) Eigen schattmg. 4) Niet bekend. 
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Opvallend is dat het nivo van de werkloosbeid in Zuid-oost 
Brabant na eerst iI!..d~:r:. bet provinciaal en nationa:::.l nivo 
te hebben gelegen sedert '73/'74 sterk gestegen is en nu ------ --
zelfs £'!!'~E-~~i~ afsteekt bij dat van de provincie en 
Nederlandiin 1977 (jaargemiddelden) waren de werkloosbeid
percentages voor de mannelijke beroepsbevolking voor Zuid-oosi 
Brabant,Noord-Brabant en Nederland resp. 6,2 ,6,1 en 4,8%. 
De mee recente gegevens (tabel 4) laten ongeveer nog bet-

zelide beeld zien,hoewel het percentage van Zuid-oost Brabant 
nu onder het provinciale nivo ligt:voor Zuid-oost Brabant 
Hoord-Brabant en Nederland re • per febr.1978 en febr.1979: 
6,4, 6,3 en 4,0/;0 resp. 5,9, 6,2 en 4,8%. 
Het beeld van de werkloosbe blijft een verscbillende 
ontwikkeling vertonen v~~r mannen en vrouwen. 
Sedert de piek in de werkloosheid en bet dieptepunt in de 
vraag hal ver',vege 1975, is werkloosbeid bij de mannelijke 
beroepsbevolking geleidelijk teruggelopen,terwijl die voor 
de vrouwelijke beroepsbevolking sedert 1972 ble stijgen 
In omgskeerde ricbting nam de vraag naar mannelijke werk-
nemers iets toe en ble 

lijk of liep iets t 
de vraag naar vrouwelij werknemers 

• 

tabel 4.Arbeidsmarktsitu~tie voor mannen en vrouwen per febr.1978 en 
per febr.1979.Weergegeven wordt' de werkloosheid en geregi
streerde vraagin de rayons van Zuid-oost Brabant,Zuid-oost 
Brabsnt,Noord-~rabant en Nederland,absoluut en percentueel. 

Arbcidsmarktsituatie Mannen 
werkloos 

Rayon febr. '78 fE'br. '';'9 febr. '78 febr. '79 

abs. % abs. oll abs. % abs. ", 
Emdhoven 5.374 6.7 5.087 6.2 730 0.9 1.123 1.-; 
Ih'lmond 1.880 7.6 1.8:17 7.3 205 0.8 3(14 1.2 
[J,,'urne 696 6.1 aU7 5.7 100 0.9 116 11' .,' 
Valkensv.·aard 648 4,3 574 3,7 194 L3 212 1.4 
13bde-1 :195 4.3 335 3.6 88 1.0 127 1.4 

Z.O. Brabant 8.093 6.4 8.500 1.317 0.9 1.882 1,3 

Brabant 29.530 6,3 29.406 6.2 4.944 1,1 5.ti75 1.2 
Nederiand lfi6.301 4.9 155.631 4.8 4O.R05 1.3 47.584 1,:> 

Arbeidsrnarktsitt1& tie vrouwen 
wcrkloos geregistreerde vraag 

Rayon febr. '78 febr. '79 febr. '78 fe-br. '79 

abs. % abs. % abs. Oil "bs. ",. 
Eindhoven 2.336 10,3 2.574 10.8 Wi 0.5 137 O.C 
HC!i;n(lnd 610 8.2 665 8.4 59 0.8 47 OJ; 
Dcurne 202 4,8 2% 6.7 21 0,5 11 ().~, 

V,,) kenswaard 335 7,4 365 6.5 8 0.2 34 0.7 
B1adel 160 6.3 143 5.3 15 0.6 14 O. 

Z.O, Brabant 3.643 8,8 3.983 9.1 221 0,5 243 0.' . 
Brabant 11.046 8.2 12.152 8,5 1.077 0,8 916 0.' -
Nederland 62.736 6.8 70.180 7,4 9.700 1,1 S.677 I.e. 

Bron:Groot ~indhoven uit gegevens van de arbeidsburo's' 
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Binnen Zuid-oost Brabant steekt het rayon Helmond v~~r de 
mannen en het rayon Eindhoven voor de vrouwen ongunstig 
af tegen het totaal beeld,althans procentueel en komt Bladel 

het beste uit de bus. 

De tot e landelijke werkloosheid ste van febr.'78 tot 
febr.'79 Vein 219.037 naar 225.811 personen.Het aandeel in 
de ijging van Brabant bedroeg 14% bij een landelijk cijfer 
V':ln 18,4~.o (en w:;.s 18% van de tot landelijke werkloosneid). 
De totale vr3ag steeg van 50.311 n~~r 57.261 werknemers in 
bovengenoemde periodeaHet aandecl in die stijging bedroeg 
8,270 bij een L:mdelijk tot -cijfer van 11,.7,,6 (was 12;';). 
De werkloosheid in Zuid-oost Br daalde iets van 12.636 
na~r 12.483,ter~ijl de vraag steeg van 1.538 naar 2.425 
met 587. 
Het aandeel van Zuid-oost Brab(.~nt in de wE:::-kloosheid in 
Noord-3rabant! daalde van 25,1~ naar 21, .Het aande 1 in de 
vraag steeg van 25,5~b naar 32,296. 

De po tie van Zuid-oost Brabant binnen de provincie is dus 
iets versterkt en getuige de vra~g naar werknemers niet 
ongunstig. 

3.2.2.2.Enige opmerkingen over de kwalitatieve aspekten vaL de 
arbeidsmarkt. 

Na::..st deze cijfers omtrent de kwantiteit moet oak naar de 
kwaliteit van het aanbod van arbeidskrachten gekeken worden. 
Belangrijke vragen in dit verband zijn: 
-in hoeverre wijken de cijfers voor de regio af van provin
ciale en landelijke cijfers en is hier sprake van belang
rijke regionale verschillen. 

-in hoeverre voIgt het aanbod de te verwachten vraag. 
Eerst zullen we een beeld geven van de kwalitatieve werkloos
heid in Noord-Brabant. 

Di t aan de hand van tabel 5 omtrent de ontwikkeling van de 
werkloosheid naar beroepsgroep,zoals in een rapport van het 
ETIN (11) is weergegeven( zie ook bij lage 1 ) • 
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tabel 5.De ontwikkeling van de werkloosheid na~r beroepsgroep in de 
provincie Noord-Brabant(mannen,vrouwen)in de periode 1972-
1977,in procenten van het jaartotaal. 

mannen 

beroepsgroep 

Grafische arb 
Bouwvakarb. B.&U ') 
Bouwvakarb, G W W2) 
Houtbewerkers 
Metaalbewerkers 
Text,elarbelders 
Levens- en genotm ber. 
L andbouwpersoneel 
Handelspersoneel 
Horecapersoneel 
Chauffeurs e d 
Kantoorpersoneel 
Soc en geneesk pers 
Losse arbelders 
Oli pers alg Olenst 
Ovenge beroepsgr 

Totaa 

IIfOuwen 

Naa,sters 
Kapsters 
Hanoelspersoneel 
Horecapersoneei 
Kantoorpersoneel 
Soc. en geneesk, pers 
HUlshoudeillk pers, 
Pers alg dlenst 
Ollenge beroepsgr. 

Totaal 

8ron B D A 

1972 

0,8 
26.9 
88 
0,7 

15,1 
0,7 
0,6 
1,9 
5.0 
1.9 
3,9 
6.8 
0.6 
0,2 

12,4 
13,7 

100,0 

3,6 
1,8 

10,5 
4,9 

31 5 
8.8 
6,7 

14,4 
17,8 

100.j) 

1973 

0,9 
27,0 

7,8 
0,6 

14 5 
0,8 
0,6 
1,9 
5,3 
22 
3,9 
8,2 
1,1 
3,2 
5.7 

16,3 

100,0 

3,9 
1 6 

10,5 
5,0 

32.7 
11,7 

6.8 
12,1 
15,7 

100,0 

in procenten v.h. jaartolaal 

1974 

0,8 
367 

6,0 
• 0,5 

13,1 
0,3 
0.4 
1.5 
4,7 
1,8 
3,1 
6,9 
1.2 
2.4 
6.9 

13,7 

1000 

1975 

0,8 
305 

5.0 
0,9 

15,8 
0,5 
0.4 
1.5 
4.4 
1,6 
3,5 
7,5 
1.3 
3.3 
8,8 

14,2 

100,0 

4,0 4,9 
2.9 2.9 

12,6 . 12,0 
4.5 38 

30,7 29,3 
13.4 12.4 

6,6 6,8 
12.3 15,8 
13,0 12,' 

100,0 100,0 

1976 

1,0 
23,3 

6,3 
1.0 

19,1 
0,6 
0,7 
2,1 
5,7 
2.6 
4,3 
9.7 
1,7 
3,7 

12,5 
5,7 

100,0 

4,2 
3,2 

13,9 
5.3 

29,3 
13,5 

7.0 
15,3 

8,3 

100.0 

') Burgerlilke- en utllitel\sbouw; 2) Grond-. watef- en wegenbouw 

Bron:ETIN (11) 

1977 

1,4 
18,5 
6.4 
0,9 

17.5 
0,7 
0.8 
2,0 
6.4 
2,8 
4,7 

11,6 
2.1 
3,1 

13.8 
7,3 

100.0 

4.0 
2,7 

15.0 
5,0 

29,3 
13,0 

7,0 
15,3 

8.7 

100,0 

Ui~ deze tabel 5 blijkt,dat de bouwvakarbeiders nog steeds 
de grootste groep werklozen vormen,met de me Ibewerkers 
op de tweede plaats (per 1977) 
Bij de vrouwelijke beroepsbevolking blijft het percentage 
werlozen bij het kantoorpersoneel met ca. 30% zeer groot. 

Een volgende ap is om dit "profiel" van de werkloosheid 
eens te vergelijken met het profiel van de o.g.v. de scena
rio's te verwachten werkgelegenheid.Daartoe zijn in tabel 5a 
de werkgelegenheid per scenario en de huidige werkgelegen
heidscijfers per bedrijfsklasse (volgens S.B.lo=Standaard 
Bedrijfsindeling) naast elkaar gezet.Gekeken is of deze 
l1profielen" weI aansluiten op het arbeidsaanbod. 



22 

23 

-25-

tabel 5a. De procentuele verdeling van het aantal werknemers per 
bedrijfsklasse in de ind. sektor naar scenario en 
werkgelegenheid in Noord-Brabant in 1977 en werkgelegenh. 
in Zuid-oost Brabant in 1976 0 

-Scenario 2: Scen<lrio 3: Scenario 4: 

3asis 3edr. pakket H~a¥~n~~~~~ch. Metaalpakket Noord-3rabant 2~id-oost 2rsb. 

:~Gntal werkn. % Aantai 'Werkn. % Aar:.tal werkn. Aant.werkn.'77 Aant '7~ In proe. . In 
13 13 '8 '0 

Textiel 4 6 
2 4 3 
0,5 

4 5 2 . 
ia~ier ~ papierw~ren 2,5 3 " -' 1,5 ? 

3 3 3 
:{srio:iei!1d. . . 

16 17 5,5 
4 

2 8 

10 2 

13 1 , .• 

9 ,::; 
'/ . 

18 

8 10 xx 

6 6 3 3 

Totaal 100 100 
* 

1"360 10450 

: ~ekorrigeerde cijfers zie ~oot 

l) we~kne=~rs in beirijv~n van meer dan 10 werkn. 

XX)aanta: werknemers in de transport niet opgenomen zie tabel 2 

Bron: rvr.ER ( 2) 

O~enschijn~ijk heeft men toch met een half oog naar de 
werkloosheidscijfers gekeken; de metaalbewerkers zouden 
weI weer aan de slag kunnen. Maar men mag echter niet 
vergeten: - dat het dan nog maar gaat om een betrekkelijk 

klein deel van de mannelijke werklozen 

Z) Dit z~Jn de percentages zoals die in het Voorlopig 
Milieu Effekten Rapport z~Jn weergegeven per scenario 
(bIz. 33 tim 37) en door ~ns zijn gekorrigeerd. 
Scenario 1 is niet opgenomen. 
Korrekties waren noodzakelijk daar er verkeerd gepercen
teerd is naar bedrijfsklasse. Uitgangspunt bij de korrek
ties was dat het totaal aantal werknemers korrekt is. 
Dit aantal bij scenario 4 in het rapport verschilt van 
hetzelfde cijfer in de bijlage. Wij zijn van het gekor
rigeerde aantal in de bijlage uitgegaan (bIz. 53). 
Andere misleidende fouten: 
-totaal bedrijfsklasse 34 moet zijn 1500, gezien onder
verdeling (komt overeen met bijlage) 

-totaal bedrijfsklasse 35 moet zijn 1600, gezien onder
verdeling (komt niet overeen met bijlage) 

-totaal aantal werknemers scenario 4 komt dan op 10450. 
-klasse 36 elektrotechniek is 3% ondergepercenteerd. 
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- dat deze mensen juist als gevolg van automati
seringen, sluitingen e.d. op straat zijn gezet 

- dat de specifieke kwaliteit van de werklozen 
blijkbaar niet gevraagd wordt gezien de nog 
openstaande vraag. 

Verder valt de stijging op van de chemie t.o.v. het be

staande peil (van 5,5% naar 16 of 17%). De klassen textiel 
kleding en leder en schoenindustrie schijnen geheel weg 
te vallen. Het tot ale metaalpakket ligt toch procentueel 
onder het huidige werkgelegenheidsnivo; de elektrotechniek 
valt zelfs als klasse in scenario 4 geheel weg, of schoon 
het nu nog voor 485'6 in Zuid-oost Brabant in de industr1file 
sektor werkgelegenheid biedt. 

Er blijft een grote werkloosheid bestaan. In enkele publi
katies wordt al uitgegaan van een minimaal werkloosheids
percentage van 4%(18). 
De aanleg van een grootschalig bedrijventerrein verandert 
hier niets aan, ook al wil men dat soms doen geloven. 

3.2.,.Beroepsbevolking 

Bij de ontwikkeling van de beroepsbevolking,welke de werkendt 
bevolking en de geregistreerde arbeidsreserve omvat,kunnen 
de volgende opmerkingen gemaakt worden. 

De omvang van de beroepsbevolking wordt door verschillende 
ontwikkelingen bepaald. 
Enkele ontwikkelingen: 
-bevolkingsgroei 1 

a s 
-tendens tot meer onderwijsdeelname,met7gevolg dat een rela-
tief groter gedeelte korter aan het arbeidsproces deelneemt. 
Het deelnemingspercentage van de mannelijke bevolking v~~r 
15-19 jarigen in 1961 in Zuid-oost Brabant was 70%,in '71 
was dit 44% en voor 20-24 jarigen resp. 95~ en 86% ; voor 
de groep 15-24 jarigen gold 82% (17%) resp. 65%.(tussen 
haakjes percentage scholieren en studenten) (12) 

-vervroegde uittreding,verlaging van de pensioengerechtigde 
leeftijd\zie ook tabel 6). 

-invoering van de WAO en AAW heeft het effekt dat er een 
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eerdere uittreding uit de aktieve beroepsbeoefening plaats

vindt 
-sluimerende werkloosheid,d.w.z. dat deel van de voor arbeid 

IIgeschikte" bevolking dat niet ingeschreven staat bij een, 

arbeidsburo. 

tabel 6.Deelnemingspercentage mannelijke beroepsbevolking aan het 
arbeidsproces voor 50-64 jarigen en 65 jarigen en ouder. 

1960 
1971 

50-64jarigen 

93 
84 

Bron: ETIN (12) 

65 en ouder 
18 
12 

In het volgende zal dan ook achtereenvolgens op de bevolk
ingsontwikkeling, leeftijdsopbouw en deelnemingsperceDtages 
worden ingegaan, om tot een prognose van de toe~omstige 
beroepsbevolking te komen. 

De bevolking van het CoO.R.O.P.-gebied is, vooral als gevolg 
van de ontwikkeling van Eindhoven, tot na het midden van de 
jaren zestig sneller toegenomen dan de rest van de provincie. 
Zuid-oost Brabant telde in 1961, 4500500 inwoners. 
Dit aantal nam in de periode tot 1971 toe met 103.400 pers. 
Zuid-oost Brabant nam in die periode 33,7% van de totale 
provinciale groei voor haar rekening. Tussen 1971 en 1978 
liepdit aandeel in de groei terug tot 25,5%. 
Het relatieve aandeel van de bevolking van Zuid-oost Brabant 
uitgedrukt in procenten van de totale provinciale bevolking, 
liep terug van 30,4% naar 30% in 1971 resp. 1978. 
Het inwonertal per 1 januari 1978 bedroeg 602.909 pers. 
De groei van de bevolking van een bepaald gebied is toe te 
schrijven aaB het verschil tussen geboorte en sterfte ener
zijds en migratie anderzijds. De betekenis van eerstgenoem
de faktor is in de periode 197/1-1975 in Zuid-oost Brabant 
beduidend afgenomen.In de genoemde peri ode waS 7~6 van de 
groei toe te schrijven aan de natuurlijke aanwas en 30% aan 
het migratieoverschot.In de periode 1961-1965 waren de perc. 
resp. 7~~ en 21% en in de peri ode 1966-1970 resp. 86% en 14%. 
In tabel 7 wordt de bevolkingsontwikkeling in de COROP-ge
bieden naar groeikomponenten voor de periode 1961-1976 

weergegeven. 
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tabel 7.De bevolkingsontwikkeling in de COROP-gebieden naar groei
componenten voor de peri ode 1961-1976. 

perioue 

1961-1965 
1965-1970 
1971-1875 

1976 

---' 
196i-1955 
1966-1970 
1371-197S 

1976 

----.-; 
,951-196':' 
1966-1970 
1971-1975 

197fi 
----~." 

waarvan: 
tolale 

bevoiki"gsgroei geboortenoverschot vesttgln\lsoverschol 

abs. abs. 

- Wesl-Noord-Brabanl -

32700 29.300 90 3400 10 
34.500 25800 75 8700 25 
39.100 16.500 42 22.600 58 
8300 2.300 28 6000 72 

Mldden-Noold- Bra!:lanl 

27.100 25400 94 1700 6 
27.800 23100 83 4.700 17 
26800 17.eOO 66 9200 34 

3 BOO 2.800 74 1.000 26 

- Noordoost-Noord-Brabant -

40800 33.500 82 7.300 18 
40400 31.100 77 9.300 23 
42900 23200 54 19.300 46 
6600 4,000 61 2.600 39 

Zuidoost-Noord-Brabanl -
----------------
1961-1965 c-

.~ I 300 45100 79 12.200 21 
1D~6-19,O -4G.1CO 39.5'JO 86 6600 14 
H?71 £;75 3'J.C80 27 :co 70 11.600 30 

1 G7f; 5.3()O 4.000 83 900 17 

tabel 7a.De leeftijdsopbouw per 1-1-1961 en 1-1-1977 in procenten 
van het totaal 
------------------------------_. ---.---------. - ... _--.-.. 

Hoo.d-
West M!(1(jc'n Noordo(lst LUidoost', 8rat'ant 

0-14 
1;' ?n 

, 

32 30 33 35 34 33 
23 22 24 24 25 24 
J7 ~9 36 34 36 3G 

8 9 7 7 G ? 
-"-- ~-----~· _________ 4 ~ ________________ _ 

100 100 100 100 100 

-=:_~jUJdSr.Pbou',>-I IJN 1-1-1977 in proccntl.ln van het lola,,: 

0·-111 
15··?9 
30· .. (;1\ 

65 C.(l 
___ .w~ _____ • __ 

Tof~nl 

Bron:ETIN (11) 

25 
2:, 
tiC! 
10 

1;)0 

26 2tl 
27 27 
31\ 37 

9 8 

27 
27 
3~1 

8 

2';-
25 
39 
e 

- --------~.-- ... _,---------_. ---------~~-
lOG 100 100 

1 ()G 

In absolute zin is de natuurlijke groei sterk gedaald. De demc 

graiiese ontwikkeling heeft tot gevolg gehad dat Zuid-oost 
Brabant, evenals de provincie een vrij jeugdige leeftijdsopbou 
kent. 
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In 1977 was 44,5% van de totale bevolking jonger dan ja:::.r. 
In Nederland bedroeg dit a~ndeel 41,1~. 
Deze jeugdige opbouw leidt ertoe dat Zuid-oost Brabant in 
de toekomst met relatief grotere problemen in de arbeids
voorziening te Kampen krij dan elders. 
Ook in Noord-oost Brabant is het a'-ndeel der jeugdigen 
relatief ho • 
Hoe de bevol~ingsgroei in de komende jaren zal zijn is 
moei jk te voorspellen,daar de onzekerheid t.a.v. 
de groeifaktoren, nl. de natuurlij~e aunwas en zeker voor 
het tiesaldo (d.i. s~erk afhankelijk van het beleid) 
vrij groat is. 
Wel is er een duids jke ~fname wat betreft het geboorte
overschot in de laatste jaren waar te nemen en eveneens voor 
wat betreft het graties~ldo. 

Onderstaande bel geeft dit nog eens weer. 

tabel 8.Geboorteoverschot- migratiesaldo- en totale groei van Zuid-oost 
Brabant en Noord-Brabant in %0 van het gemiddelde inwonertal. 

1 geb.overschot %0 I migratiesaldo itotale groei 
I v.h.gem.inwonerta~ %0. gem.inw.t<::.li%_() gem.inw.t. 

r-I' ZU··l."d_oost----B-r--.4-1-'975 1976 1977 jf 1975 1976 1977;1975 1976'77 
7.6 7.3 7.0 3.3 1.6 0.9110.9 8.9 8.0 

! Noord-Brabant 6.9 6.8 6.6 I 6.6 5.3 3.6L~?5 12.1 10.~ L-__________ ~ ______________ ~ ________ ___ 

Bron:13. 

De bero sbevolking lS op "korte termijn ll wel redelijk te 
schatten (eerste 10 jaar). 
Immers,de bevolking die in de eerstkomende 5-10 jaren zal 
toetreden tot de bero sbevolking(dit geschiedt vnl. in de 
leeftijd 15-25 jaur) is op het ogenblik re in leven. 
Dit geldt uitera rd ook voor die leeftijdsgroepen (45-64 jaar, 
VJaartoe diegenen behoren die in de desbetreffende periode 
h~~ beroepsmatig verrichte arbaid zullen beeindigen. 
Verder zijn de verschillende deelnemingspercentages per 

leeftijdsgroep nodig (zie tabel 9). 
Het percentage van de totale beroepsbevolking in procenten 
van de totale bevolking van Noord-Brabant resp. Nederland 

was in 1971 36, 8;~ resp. 36, 75'~. 
De bero sbevolking bestond uit 74,5% resp. 74,1;') mannen en 
25 ~,c;, Oe l (1LL) , re sp. c.../, 710 vrouwen ,0 
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tabel 9. Deelnemingspercentage van de lIannelijke beroepsbevolking 
per leeftijdsgroep aan het arbeidsproces in Noord Brabant 
en Zuid-oost ~abant 

tebel 

tabel 

15-19 20-24;\ 25-49 
'60 '71. '60 ',(1 '60 '71 

-,-... .......- .... ~-....... ,-..... "'- -." ~.-< .• - .- - --+---, ~ 
! -------

N-Br. ;_1. 71 46 95 86 \ 99 98 
,._~ __ -_O_B_r_._. ---l.70 44 95 8? L9<1_9? 

Voor de vrouwelijke beroepsbevolking 

~~rBr-.---T~f--~~6 r §§ --~~ I ~§- ~~ 
. Tot'ale bevolking 

N-Br. 167 48 
Z-o Br. .67 47 

Bron: E'TIN (12) 

10 
9 

2 
2 

10 
9 

3 

Onderstaande tabel 10 eft noge~ns de beroepsbevolking weer 
in Zuid-oost Brabant in absolute aantallen en procenten van 
de totale bevolking, voor '75,'76 en '77. 

10. Beroepsbevolking in Zuid-Oost Brabant 
1975 1976 1977 -.J 

208.100 211.200; 215.250 i 
35 ,5 35 , 6 36 ,0 ' 

~ so luut--- ... -_ ... , 
\'ib v.totale bev. 
• _ " . l 

Bron: BOe (15) 

Voor de berekening van de beroepsbevolking in 1986 hebben 
we verder gebruik gemaakt van de sterftecijfers per leeftijds
greep Cd ze cijfers geven de sterfte aan per 1000 pers. in 
de genoemde leeftijdsgreep) en van een andere tabel veer de 
leeftijdsopbouw dan zoals aangegeven in tabel 7a. Dit omdat 
laatstgenoemde te grote leeftijdsgroepen heeft. 
Beide tabellen zijn opgenomen in bijlage 6. 

Het resultaat van de berekening is in onderstaande tabel 
weergegeveno 

10aoBeroepsbevolking per 1-1-1986 naar geslacht en totaal voor 
de relevante leeftijdsgroepen o.g.v. deelnemingspercentages 
zoals weergegeven in tabel 9 

16-29jr 30-39jr 40-54jr 55-74jr totaal 
man.ber. 62.800 50.200 53.400 17.900 184.300 bevolk. 

vr. ber. 
bevolk. 36.200 11.400 11.400 3.800 62.800 

Totaal 99.000 61.600 64.800 210700 247.100 
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Bij de berekening van de in de voorga]nde tabel gegeven 

uitkomsten is geen r ening ioud0n met een ete ver~~chten) 

toename van de vrouweli:Ke beroepsbevolking, en niet met 
een verkorting van de deelnemingsperiode door een toenemende 

onder\ljij sde Iname en vervroegde ui ttreding. 

Deze processen zijn ~oeilijk te voorspe en en vereisen een 

diepgaande studie. 

Door het te stelde effekt dat zij hebben op het tota31-

e fer,lij het ons eh dat de gegeven totaaleijfers 
een redelijk beeld geven van de toekomstige beroepsbevolking. 

Gpvallend is het te percentage "jeugdige lt beroepsbevolking 

(1 jaar),dat met 99.000 personen op het totael van 
,...., r" "'. 

• 1"-1:-'-/, ui tms2."ikt • 
Dat dit e~n duide jke stempel moet drukken op de werkgele 
heidsbe id m.n. ook op het kw~litatieve ~spekt is duide jk. 
Het 

e 

t hierbij nl. om esn zeer 
een in zoekt en waarvan 

(onderwijs/opleidingsnivo) re 

te gro ,die voor t 

eve nivo 

jk in te schatten is. 

AGn di t aspekt 'Nord"G oak bij de planvorming van t terrein 

geen aandacht besteed. 
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3.2.4 •. 0ntwikkeling in ui tgifte en omvang van bedrijventerreinen 

In onclerstaande worden de ontwikkelingen in uitgifte en omvanE 
van bedrijventerreinen behandeld als belangrijkste onderdeel 
van het produktiemilieu (18).Tevens als een van de voornaamste 
argumenten voor de planvorming van het terrein. 

3.2.4.1.Uitgifte van bedrijventerreinen 

Zoals uit de omschrijving van het plan blijkt(16),wordt de 
noodzaak van het terrein aangegeven vanuit de veronderstellinE 
dat er op Korte termijn een tekort aan bedrijventerrein zou 
zijn (en de huidi reserve te klein) en het a'nbod van ter
reinen voor grootschalige industrie te gering. 
In onderstaande willen we de vraag na~r en het aanbod van 
bedrijventerreinen nader onderzoeken. 
Tabel 11 gecft een overzicht van de stand van zaken wat be
treft de uitgifte van bedrijventerreinen (groter dan 5 ha.) 
vanaf 1960 in Noord-Brabant. 

tabel 11.Aantal uitgegeven ha bedrijventerrein in de jaren 1961 tim 
1977 naar COROP-gebiedeno 

West 

1.961-1965 199 
1966-1970 485 
1971-1975 563 
1976-1977 167 

1961-1977 1.414 

~ron:ETIN (11) .. 

COROP-gebleden 

Midden Noordoost 

70 117 
132 180 
179 211 

80 101 

461 609 

Zuidoost 

161 
196 
107 
126 

590 

Noord
Brabant 

547 
993 

1.060 
474 

3.014 

De uitgifte van bedrijventerreinen heeft, ondanks de stagne
rende werkgelegenheidsontwikkeling, in snel tempo doorgang 
gevonden. Er trad zelfs een daling op in de werkgelegenheids
sektoren die voor hun lokatie aangewezen zijn op specifieke 
bedrijventerreinen. (17) 

Mogelijke verklaringen voor de gesignaleerde uiteenlopende 
ontwikkelingen van de werkgelegenheid en de terreinuitgifte 
zijn (17) : 
-het gehele proces van opheffing en oprichting van bedrijven, 
dat uiteraard ook in een situatie van stagnerende werkgele
genheid voort blijft gaan, zou kunnen werken in de richting 
van vormen van bedrijvigheid die per arbeidsplaats meer m2 

nodig hebben, 



-het verplaatsen van bedrijven uit de stedelijke centra als 
gevolg van een tekort aan uitbreidingsmogelijkhedcn of in 
het kader van sanerings- of rekonstruktiemaatregelen; 

-het aankopen van grotere reserve-terreinen bij de oprichting 
of uitbreiding van bedrijven; 

-de vervanging van arbeid door kapita (mechanisering, auto
matisering) kan met zich meebrengen dat per arbeidsplaats 

2 meer m grond nodig is; 
-bedrijfssluitingen hebben vaak tot gevolg dat bedrijfspanden 

een andere bestemffiing krijGen; voorzover vervangende werk
gelegenheid niet in vrijgekomen panden kan worden onder
gebracht, zal dit veelal leiden tot uitgifte van nog voor
radig bedrijventerrein; 

-de ontwikkeling in het Kader waarvan in toenemende mate 
soorten bedrijven zich op bedrijventerreinen vestigen die 
da~r voorheen niet of nauwe jks werden aangetroffen(groot
handel e.d.) 

-een faktor die betrekking heeft op ontwikkelingen m.b.t. 
bebouwingsvoorschriften in bestemmingsplannen;door veranderd€ 
inzichten t.a.v. de ruimtelijke ordening,milieuwaarden, 
veiligheid enz. zijn deze voorschriften in de loop der jaren 
aanzienlijk verfijnd en weI zodanig dat te verwachten is 
dat voor op soortgelij wijze uitgeoefende ekonoDische 
aktiviteiten nu meestal meer terrein nodig z81 zijn dan 
voorheen(bebouwingspercentages,bebouwingshoogten,floor
space-indices). 

Na ze algemene overwegingen t.a.v. de uitgifte van bedrij
venterreinen kijken we nu near de ontwikkeling in Zuid-oost 
Brabant.We geven hierbij resultaten weer zoals die o.a. in 
verschillende publikaties van het ~TIN zijn te vinden. 
In hoeverre bovengenoemde processen invloed hebben op de 
ontwikkeling van d~ terreinuitgifte hebben we niet onder
zocht,maar zal in een verdere studie de nodige a~ndacht 
krijgen. 

Zoals uit tabel 12 blijkt was er per 1-1-1978 aan bedrijven
terrein terstond uitgeefbaar en opkorte termijn beschikbaar 
in totaal 298 ha. 
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tabel 12.Situatie bedrijventerreinen in Noord-Brabant na~r COROP
gebieden per 4-1-1978 

Opp In ha 

COROP'gebled 

West 

Noordoosl 
ZUldoost 

Noord-8rabant 

Bran. Gemeentebesturen 

Bron:ETIN (11) 

Terstond 
wtgeefbaar 

732 
65 

211 
238 

1.246 

Beschikbaar Totaal oppervlakte 
bedrijventerreinen 

op Korte Op lange 
termijn termijn 

604 127 1.463 
63 210 338 
94 82 388 
6'0 508 806 

821 927 2.995 

Naast de voorraad aen bedrijventerreinen in Noord-3rabant 

naar COROp-gebieden, is het ook noodz , . .~, .. 
l.lJi:C, lLece zien 

de? en de ligging v&n het terrein, naar de reserve van 
terreinen in 3angrenzende regiols te kijken. 
Het rayon Venray bv. bescbikte per 1-1-1976 over een vocr
raad (in rectts ldige planne~) v~n terstond en op Korte 
ter~ijn uit efb~re terreinen van 159 he. 
Weert over 2 , (~ na. bron: IL; lit. 19) 
De voorra in hoard en Midden Limburg is zelis zo groat 
dat er n~ast de geraamde behoe e in 1990 nog sprake is van 
een overschotsituatie van enkele handerden hectaren; voer 
Venray en \tIeert: 200-300 ha. (19, blz. 116 e.v.) 
Deze cijfers geven aan dat er in omgev van Helmend 

nog voldoende terrein aanwezig is o Daze omst::.indigheid verzwaki 
bovendien de konkurren eposit van het toekomstig indu
s~rieterrein onder Helmond. 

jlage 3 laat de uitgifte van bedrijventerreinen in Noord
Brabant in de periode 1961-1975 per COROP-gebied zien. 
De gemiddelde jaarlijkse uitgifte in de periode 1971-1975 
bedroeg voor Zuid-oost Brabant 21,4 ha. met een vanaf 1972 
afnemende jaarlijkse uitgifte. Hoe de uitgifte van terrsin 
zich de laatste j9..I'en heeft ontwikkeld is niet bekend. (Dit 
zal ook nader onderzocht moeten worden.) Gezien de ekonomiese 
ontwikkel is het te verwachten dat er zich in de uit-
giftesnelheid seen grate veranderingen hebben voorgedaan. 
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Derhalve konkluderen we dat zij het met enig voorbehoud, 
de huidige reserve in Zuid-oost Brabant alleen al voldoende 
groot is om in de eerste 10 jaar in de behoefte aan bedrijven
terreinen te kunnen voorzien. 
Na e periode van tien jaar zal er een duidelijk gefaseerde 
uitgifte plaats moeten vinden op grond van duideIijk for
muleerde beleidsuitgangspunten en een diepgaand ondsrzoek. 

3.2.4.2 oHogelijke omvang van bedrijventerreinen. 

Wat betreft de verhouding netto-bruto terreinoppervlak kan 
worden opgemerkt dat deze varieert met het oppervlak van het 
terrein en haar situering; droog of nat terrein, weI of geen 
laad- en losmogelijkheid, weI of geen stamlijn. (Resultaat 
onderzoekingen van het E.T.I.N. (17)) 
Voor het grootschalig bedrijventerrein dat onder de kategorie 
F valt (zie bijlage 4) (nat, laad- en losmogelijkheden, stam
lijn), komt dit neer op een verhouding bruto:netto van 3:2.(1( 
Passen we deze resultaten toe op het grootschalig bedrijven
terrein met een bruto-oppervlak van ca. 540 ha. dan komt dit 
neer op een netto-oppervlak van 340 hao hetgeen beduidend min
dar is dan waarvan het IoO.Z.O.B. uitgaat nl. 440 ha. 
Het terreinquotient wordt verkregen door het, totaal aantal m2 

terreinoppervlak (bebouwd en onbebouwd) dat bij een bedrijf of 
een groep van bedrijven in gebruik is te delen door de totale 
personeelsbezetting. Het is dus het aantal m2 terrein dat per 
medewerker in gebruik is. 
Ondanks het globale karakter van de terreinquotient (een grotE 
standaardafwijking) geven ze toch een indikatie, vooral als 
men de verschillende quotienten per bedrijfstak bekijkt (zie 
bijlage 5). 
Opvallend resultaat is dat het terreinquotient van de oudere 
vestigingen sterk afwijkt van de bedrijven die zich na 1971 
gevestigd hebben, te weten voor alle bedrijfsklassen samen 
een gemiddelde van 209 m2 tegen 508 m2 • 
De verdeling van bedrijventerrein naar sektoren wordt in de 
volgende tabellen aangegeven. 
Di t om een verwachting ten aanz'ien van de verde ling van het 
grootschalig terrein per sektor te kunnen geven(zie t,s.bel vol
gende bladzijde).De resultaten zijn gebaseerd op de .uit$lagen 
van een enquete zoals die zijn weergegeven in voornoemd , 
ETIN-rapport 



tab e 1 13. De ontwikkeling tussen I 946 en 1977 per l'ijfjarige periode en per \\erkgelegeoheidssector \an het gemiddelde 
per vestiging uitgegeven areaal op 12 bedrij"enterreinen in 7 Noordbrabantse gemeenten (vestigingen en opper
vlallen naar de toestand per ultimo 1976) 1) 

Period.: 

V66r 1947 
1947 - 1951 
1952 - 1956 
1957-1961 
1962 - 1966 
1967 - 1971 
1972 - 1976 

Industrie Bouwnijverheid Handel. re
en installatie- paratie van 

ha 

7,8 
1,7 
5,2 
2.6 
2.8 
1.4 
1.0 

bedrij"en gebruiks-

'ha 

1.2 
0.3 
0,4 

goederen 

ha 

0,4 
0.4 
O,S 
0.7 
0,9 
LO 

1) Exclusief vestigingsjaar onbekend, 

Transport 
en op~Jag 

ha 

2.5 
2,7 
1.0 
1,6 

Overige 
dienstver

Jening 
~. 

ha 

2,0 
0,1 

Alle vesti-

ha 

7,8 
1.5 
4.8 
2.4 
2.2 

0.9 

De ontwikkeling no het procentuele aandeel "an de vestigingen en het door hen geoccupeerde terrein op 12 
bedrij\enterreinen in 7 ;\ioordbrabantse gemeenten in de periode 1947· 1976 (l'estigingen en oppen'lakken naar 
de toestand per, ultimo 1976 1) 

Percentages 

Industrie Bouwnijverheid Handel. re- Transport Overige Totaal 
en installatie- para tie \'an en opsJag dienstver-

bedrijven gebruiks- Jening 
goederen 

Vesti- Ter- Vesti- Ter- Vesti- Ter- Vesti- Ter- Vesti- Ter- Vest i- Ter-
Ultimo gingen rein gingen rein gingen rein gingen rein gingen rein gingen rein 

1946 100.0 100.0 100.0 100.0 
1951 94,4 99.6 5.6 0.4 100.0 100.0 
1956 93.3 99,4 6.7 0,6 100,0 100.0 
1961 89.8 97.5 8.2 1,2 2,0 1,3 100.0 100,0 
1966 78.5 92,1 215 0.9 1 ",9 :;,Q 5.1 4, I 100.0 100.0 
1971 75,7 89,4 4,7 1,2 12,8 4,3 6.1 4.5 0,7 0.6 100.0 100.0 
1976 64,2 81.1 8,8 2.4 19,6 9,7 6.7 6,3 0,8 0,5 100.0 100.0 

1) ExcJusief vestigingsjaar onbekend, 
Wegens afrondingen stemmen de totalen niet altijd overeen met de sommen der opgetelde getaJlen. 

Bron:ETIN (17) 

Opvallend is het oppervlak per bedrijf aan het afnewen is; 
voor 1972-1976 een gemiddelde van 0,9 ha. 
Bij het groot bedrijventerrein wordt ervan tgegaan 
d~t er voorname jk kavels die grater zijn dan 10 ha. 
warden uitgegeven. 

Op grand waarvan men tot dit criterium gekamen ,is ondui 
anduidelijk. 

De eventuele vraag naar dergclijke k3vels is bijvoorbeeld 
niet onderzocht.Gezien de afnemende kavelgrootte voar 
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industrievestigingen lijkt het gehanteerde k=iterium aan de 
hoge kant. 
Als vJasrborg voor het grootschalig karakter is di t kri teri um 
misschien van belang,maar daarmee geen waarborg voor 
vestiging. 
De tabel in bijlage 2 laat de verdeling zien per sektor van 
het aqntal arbeidsplaatsen op grond van een enquete. 
Deze geeft de verhouding aan van de personele bezetting van 
bedrijven(gevestigd in 1971 en later) per sektor.Het resul
taat daarvan is: industrie 8OC;6, bouwnijverheid 2%, handel, 
reparatie e.d. 12, ,transport 4;;~, overige diensten 1,5%. 
De verhouding die voor het grootschalig industrieterrein 
wordt aangehouden is 80% nijverheid en 2~6 diensten. 
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Hfst.4.Konklusies en aanbevelingen. 

4.1.Inleiding 

In de voorafgaande studie hebben we onderzocht in hoeverre 

het grootschalig bedrijventerrein onder Helmond kan bijdragen 
tot versterking van de socia:3-l-ekonomische struktuur van 
de regio Zuid-oost Brabant. 
In dit hoofdstuk geven we de konklusies en aanbevelingen 
weer op grond van het door ons verricht onderzoek. 

De relatie tussen het bedrijventerrein en de regionale 
arbeidsmarkt heeft daarbij centr~al gestaan. 
Naast de konklusies en aanbevelingen op basis van ons 
onderzoek geven we aan waar nog nader onderzoek noodzakelijk 
is om tot een evenwichtige besluitvorming m.b.t. het groot
schalig bedrijventerrein te kunnen komen. 

4.2.Konklusies en aanbevelingen 

De konklusies en aanbevelingen die we in het onderzoek gefor
muleerd hebben worden in deze paragra~f nog eens weergegeven 
met een ondsrverdeling per hoofdstuk 

Konklusies t.a.v. hoofdstuk 2. 

1.De konkurrentiepositie van het bedrijventerrein onder 
Helmond is,gezien het veel gunstiger aanbod van terreinen 
elders in Nederland en de rest van Europa uiterst zwak. 

2.Aangezien er goed geoutilleerde terreinen voor grootschalig 
produktie leeg liggen houdt een terrein onder HelDond 

weinig stimulans in voor de ekonomie. 
Het betekent eerder maatschappelijk gezien een verspilling. 

3.Met name voor 'natte,grootschalige terreinen,voorzien 
van een N.S.-stamlijn' bestaat er voor in de regio geves

tigde industrieen geen behoefte. 
4.De mogelijkheid tot komplex-vorming is op andere reeds 

bestaande grootschalige terreinen aanwezig. 
Op het bedrijventerrein onder Helmond zou dit m.b.v. 
zeer veel overheidssteun kunnen gebeuren. 



-39-

1.0p grond van de veranderde ekonomische situatie,waar
in NedE:crland zich sinds 1972 bevindt is er een her
overweging van de wenselijkheid van het grootschalig 
bedrijventerrein Zuid-oost Brabant noodzakelijk. 

2.De ontwikkeling en grootte van een bedrijventerrein 
zal sternd moeten zijn op de behoefte aan bedrijven-
terreinen in de regio in relatie met de arbeidsmarkt 

in die re • 

Konklusies 

1.Uit het proces van invoer van technologische ver-
nieuwi vloeien verschillende knelp~~ten voort, 
welke op de arb zijn waar te nemen: 

a.toenemende werkloo id 
b.verand kwalifikatiestruktuur. 

c.tertiaris en ontindustrialisatie. 

2.De afbouw van de itionele industrieen heeft m.n. in 

Eelmond een dekwali e van de arbeidskracht tot 

gevolg geh~d en een overschot op de arbeidsmarkt ver

oorzaakt. 

3.Naast de afname van het arbeidsplaatsen in de 
nijverheidssektor met 2 resp. ,vindt er een toe-
name plaats van het aantal arbei<isp 
dienstense}:tor (1 re • 39b), voar N 
Noord-Brabant. 

sen in de 
en resp. 

In Zuid-oost Brabant zijn deze percentages nog hoger; 
afneme van 4,50 en een toename van • 

4. net aantal arbei<isplaatsen in de landbou\'i naW. in de 
periode 1973-1976 in Zuid-oost Brabant (met 0, ) en 
Noord-Brabant toe i.t.t. Nederland (-0, ). 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein onder Imond 
veroorza~kt zeker een verlies van enkele honderden 

arbeidsplaatsen in die landbouw( zowel direkte s indi

rekte werkgelegenheid), tegenover de onzekerheid V8.n 
nieuwe arbeidsplaatsen op het bedrijventerreino 

5.Uitgaande van een scenario dat georienteerd is op de 
metaqlsektor en de bestaande arbeidsmarktsituatie 
~al slechts een klein gedeelte van de ms.nne jke 
werklozen terecht kunnen op de daar eventueel gekreerde 
arbeidsplaatsen. 
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6.Wat betreft het werkloosheidspercentage is de positie 
van Zuid-oost Brabant binnen de provincia iets ver-
sterkt -9andeel in provinc e werkloosheid daalde 
van 25,156 na f3.r 21,89;- en getuige de toenemende vras.g 
naar werknemers (2125) niet ongunstig te noemen (febr. 

1978). 
7.De verminderde groei van de bevolking wordt voorname-

lijk veroorz door een afname van het migratiesaldo: 
in de peri ode 171-' 7 5 30~b, in '76 gedaald tot 1 • 

Hiermee gaat niet zonder meer een afn~me gepaard van 
de beroepsbevolking. 
Zelfs niet stevens rekening wordt gehouden met divers 
dalende trends in de ontwikke~lng van de deelname aan 
het arbeidsproces (meer w.a.o.,onderwijs e.d.). 
Naar verw::ichti z een reI eve toename va~ het 

al beroepsbeoefenaren plaatsvinden als gevolg van 
de zeer jeugdige lecftijdsopbouw.In 1986 zal ca. 40;,6 

van de bevolking in de leeftijdskategorie 16-29 jarigen 
vallen. 
Dit effekt ov eugelt voorlopig de genoemde tegen 
gestelde tendenties. 
Bovenst zal een duidelijk stempel IDoeten drukken 
op hetwerkgelegenheidsbeleid m.n. ook op het kwalita
tieve aspekt daarvan. 
In de planvorming van het terrein wordt da3r geen 
aandacht aan besteed. 

8.Bij de ontwikkel van de plannen van het grootschalig 
bedrijventerrein is geen rekening gehouden met de 
specifieke kwaliteit en kwantiteit van de arbeidsmarkt 
in de regio Zuid-oost Brabant. 
Dit geldt met name voor de gehanteerde scenario's. 

9.De werkgelegenheid neemt af in die sektoren, die op spe
cifieke bedrijventerreinen aangewezen zijn. 

100De uitgifte van terreinen wordt door meerdere faktoren 
bepaald dan enkel door vestiging van nieuwe bedrijvig
heid. 
De direkte koppeling die bij de planvorming tussen uit
gifte van terreinen en werkgelegenheidstoename wordt ge
maakt is in zijn algemeenheid diskutabel. 

11.De terreinuitgifte in zijn algemeenheid wordt gebruikt 
als argument voor de aanleg van een specifiek (nl. 
grootschalig) terrein. 
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12.De uitgiftesnelheid(ca. 22 ha/jaar) in aanmerking nemend 
lijkt ons de bestaande reserve(ca.300 ha.) toereikend 
voor de komende 10 jaar(zie bIz. 34). 

13.De als noodzakelijk gekenmerkte omvang van de zgn. 
lIijzeren voorraad" aan bedrijventerreinen wordt niet 
onderbouwd. 

14.Tegen de tijd dat de reservevoorraad geslonken is (na 
ca. 10 jaar), moeten er nieuwe bedrijventerreinen ge
pland worden. Daaraan moet een beleidsvisie ten grond
slag liggen met uitgangspunten t.a.v.: bevolkingsgroei, 
ontwikkeling beroepsbevolking, ontwikkeling van de werk-

legenheid, milieu, aard en omvang van het terrein. 
Het moet als het ware deel uitmaken van een re onaal 
sociaal-ekonomies beleid. 

4.3.Verdere studie. 

In de proble~mstelling hebben we ons een aantal vragen 
gesteld, e we gedurende het onderzoek hebben trachten 
te beantwoorden. 
Op de vraag of het bedrijventerrein in de Nederlandse/ 
Noord-brabantse ontwikkeling past moeten we ontkennend 
antwoorden.De noodz van het bedrijventerrein vloeit 
niet daaruit voort. 
Ook op de vraag of het terrein de gewenste arbeidsplaat
sen oplevert moet ontkennend worden geantwoord. 
Volgens ons onderzoek zal het bedrijventerrein met de 
verschillende te hanteren scenario's geen oplossing 
bieden voor het werkgelegenheidprobleem in de re o. 
Geen rekening is gehouden met de aanwezige kwaliteit en 
kwantiteit van de arbeidsmarkt. 
T.a.v. de vraag of het terrein onaanvaardbare milieu
aantasting veroorzaakt kunnen we verwijzen naar de 
verschillende onderzoeken op dit terrein(zie literatuur
lijst no. 1 en 3 en MER-commentaar B.W.A.-Leiden). 
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven,dat de ont1tlikkeling 
van het terrein onaanva~rdbare maatschappelijke pro
blemen met zich meebrengt en zelfs gezien kan worden 
als maatschappelijke verspilling. 

De laatste vraag die we ons gesteld hebben betre 
natieve mogelijkheden. 

al ter-

Uit ons rapport komt na~r voren,dat uitgifte van bedrij-
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ven:terrein noodzakelijk is. 
Deze noodzaak vloeit voort uit de mogelijke groei van 
de beroepsbevolking vanwege het verstedelijkingsbeleid 
(Helmond-groeistad) en de uitbreiding van bestaande 
bedrijven en de eventuele verplaatsing van bedrijven 
uit de binnensteden. 
Daarover bestaat echter geen duideIijk beeld. 

Het is wenseIijk en noodzakelijk nader onderzoek te 
verrichten naar de verwachte groei van de beroepsbevol
king(op basis van Helmond-groeistad en de huidige ont
wikkeling van ae beroepsbevolking) in relatie met de 
verwachte groei van de werxge~egenheid. 
Beiden geven dan informatie over de behoefte aan bedrij
venterreinen. 
Daarnaast zal een inventarisatie moeten plaatsvinden 
van bedrijven die niet wenselijk zijn in de binnensteden 
en de (on)-mogelijkheid tot verplaatsing. 

Uit beide bovenstaande onderzoeken voIgt een totale be
hoefte,gefaseerd in de tijd en naar soort van bedrijvig
heid. 
Deze fasering in de tijd en naar soort van bedrijvigheid 
waarborgt de nodige fIexibliteit voor wat betreft 
bedrijventerreinen. 
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bijlage 1~ Oe •• menstGWng van de werktoQaneid naar beroepsgroep per COROP~gebied en Noord· 
B,abanlln 1977 ImaM ..... vrouwenj 

Mannen absolu;Jt 

beroepsgroep West Midoen Noordoost ZUldoost Noord¥Brabant 

GrahSChe arb. 85 46 128 133 382 
SouwvakarO. S.&U .) '250 876 1328 1627 508' 
Bouwvakaro G, W W. 2) 841 331 322 460 1754 
Houtbewerkers 52 51 53 86 242 
Metaalbewerkers 1324 846 1230 1400 4800 
TextJerart)erders 4 128 15 57 20' 
Levens~ en genotm ber. 51 43 68 48 2'10 
Landbouwpersooeel 182 80 120 178 560 
Han.::teJ$o.e,rso1'leel 416 357 357 62' 1751 
Horecapersoneel 174 175 159 250 758 
Chauffeurs e.d 301 241 284 478 1304 
K,antoorpersoneel 658 789 783 946 3' 76 
Soc en genees~. pers. 138 108 138 206 590 
losse arbeldetS 536 52 139 124 85! 
Ov oets alg dlenst 793 934 934 1129 3790 
Ovenge beroepsgr 269 378 506 860 2013 

Tota.1 6874 5435 6554 8603 27"66 

'Irouwen 

Naa!sters 79 79 94 174 426 
Kaosters 8S 37 71 87 283 
Handelsoersonee! 416 282 345 550 1593 
Ho-r-ecaperscne-el 150 95 119 167 531 
Kanl00rp6rsOneei 731 582 695 1102 3110 
Soc en geneesk pers, 349 203 360 474 1386 
HUlshoude1lik pers. 143 118 235 244 740 
Pers. alg die-os: 489 279 426 428 1624 
Overige be-roepsgr 171 149 227 375 922 

Tctaal 2&16 '824 2574 3601 10615 

De aamenstelH'ng 'ian'de werkloosheid naar beroepsgtQep per COROP·gebied en Noord .. 
Brabant in 1977 {mannen. vrouwen) 

mannef1 Co 

::;;eroeosgroep West M,dde"l NOOfjoost IUldoost Noord-8raoant 

GraOjscre am 1.2 1 3 1.5 1.4 
8o..:w"ak..J.~!) 8 &iJ ., 182 16 i 203 169 18.5 
SO!Jw\.a"'.arb G VtJ ,.V:) 93 6 , 4.9 5,3 6.4 
~o:.,::)ewet,~rs 08 \) ';j a 1.0 0.9 
~~e:aa·!:ewe;Ke(S 193 is 188 163 17 5 
'""8'(t,::"a'c0.:e;s 01 .j 0.2 07 07 
Le-"tt''''q· <?t1 ;o:>:"or;'l1 ber 07 C8 1 0 0.6 0.3 
:..ar;C;)(H;w0erso~eel 2.6 5 1 8 2. i 2.0 
Ho-"""ICi;!s;::'e'soreel 6 i 6.6 55 72 6.4 
""Ur i?':2pe"S01eel 2.5 3 2 2.J. 2 9 2.8 
C~a.Jtfevs e d 4.j .;4 43 56 4.7 
;"antco'pl?'sonee! 96 145 i 2 J \I 0 11.6 
Soc el'l geneesk oers 20 20 21 2." 2.1 
L':)sse ar!)elC&rS 78 09 21 1 .. 3.1 
0, pets "9 dlenst 11 5 '72 143 • 31 13.8 
Overlge oeroecsgr 39 69 77 10 {) 7.3 

To!aal 100 0 ~OO ;J 100.0 1000 100.0 

\Jfc;;wen 

Naal$iars 3.0 43 0.7 48 40 
I' aOSH?'S 3.4 2.0 2.8 24 2.7 
j...oa;)(j0'SP€fSoreel 15.9 15 :; 13 ~ , 5.3 15.0 
HO'~caperSOt1€'e! 57 52 4.6 46 5.0 
~an~oorDe(SO·1eel 279 31 9 270 30.6 29.3 
Soc en gen8€'sK ::>ers 133 11. i 14 -0 132 13.0 

55 65 91 6.8 70 
187 15.3 166 11.9 !5,3 
6.6 8.2 8S 104 8.7 

To:aai 100.0 1000 1000 100.0 100.0 

8~0n 0 8 A 
Bvrge-'I!!l(e. B'O 011lItEH!sb'::Juw 

G "::."'ntj· walC'f" wegenbcvw 

Bron:ETIN (11) 
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iiJ() \e .. ti!!iHi!\'n oft 'Htlrdhr:Jhauhl' lu.'drij\cnh.·ffl·in1.:n naar nl'fh!!l·h:!!1.'nnt·id, ...... l."tur (to perind,,' \un \t.., .. ti~ln~ 

lhjd"fip 'an \\aarth,,·Ul'Hj.t: t.'llid 19i(}j 

ri1Ju"ui~ 
B, Ii.!\\ 11i;\ ,: h,,::d 
H,lOJ ... ·'. r;,.';~<; ,:lh .. " \,;;1 ~d~ru,k,-

\.'1/ 

(h(I'l~\..' J;\..'!i"ll...'n 

Subto{a~d 

induqrlt: 
BpUHnij\:.:rh. .. :IIJ 

HJnJcL rep,""':!I ... \~:n ~('hruih.."" 

InJustrie 
BOU~ml\eihC'lJ 

Handt:l. fCP:,H.lii..: \an ge~ruikv 

cfi!. 

O\t:ng..: (itcr.;...tcn 

Bron:ETIN (.17) 

lO 

lhb\)t!H\.l 

h., 

1(\.1 

Onr-.,> 
r.UU\\U 

[:,5 

Gt;\<"':':Ic:J I~ 19'71 ell i,ll<.:r 
,,+(1.2' ~lJl ,,s 

Lll 

I I 

A lk \ ~<;i:I::tn~en 
:\J2.~ Q:;'4,,) 

10.0 

::.5 

.1 

15 

173 

.:'n,~.:'s 

1,1,"';:-; 

'Hurd~nrahant: up 1 hmuari 19'76 h<r-..tonu utt~edhaar h.:rrdu .n \I~\·f(.·ndc planncn n.a .. r aHumm(Jdatic l'n 
bt'~lcmmin~ per (.O.R.O,P'~l!t.'hi4'tl • 

L:lJJ- ~tl 1''''ll.:k';!l.!n
h":lJ JJn\\('.1!;! 

St,lmilln ~lao\\;':7it: ,)[ 
~1.:!"rl)l':I.-!.:;.:rJ 

----

\\ e>l· :-Ooord·Brahant 
Bc-"'tcmmln~' ;:lJ.!'':'''Ie 

li!t.'mI.: ii;::J 

Totaai 0~p(.·r\ l..!x (nctto} 
A:.mta! tCfn:men 

Midden.:-Ooord·B",bant 
Bestemmmg: mdu~tne 

gemcngd 

TOlaal oppenlak Inello) 
A:Jmal terre men 

"'oordooS!-"'oord·Brabant 
Be:sremming: H1i,h .. Strte 

g"mengd 

TO{~;l1 opp.:n-I:lk {nena) 
Aar.[;:\J rcrrcmen 

Zuidoost."oord·Brab.nt 
Be~h:mmJng; muustnc 

gemengd 

Totaal opp\.:r\!~lJ... lncuo) 
Aan!al tcrn:iol.!n 

~oord·BrJbant 
Be~tcmmlng: lnJu""rie 

g~mt'ngJ 

T0t<:lal 0rr\!f\ lal-. t nt.:tto) 
-\.ant"d terrCInI.':O 

.\ 

s,.< 
( i3) 

29 
6 

27 
29 

56 
S) 

9 
lU9 

lIS 
I t:l 

s' 

B 

Ja 

h:1 

I" 
153 

8 
I) 

86 

86 
4) 

7 

II 

~7(J 

( III 

c 

!u 

16 
3 ! 

J2 

12 
1) 

-) 

13 

L 

ha 

48 
~) 

36 

36 
2) 

59 
2 

61 
2) 

-) 

( i 21 

Ja 

ha 

::5 

.+3 
I) 

70 

70 
3) 

75 

hJ 

82 
6 .. 3 

3i 
9i 

134 

86 
187 

:;73 

Aa~ta1 

rerrel:1Cn 

I 8) 
(27) 

(35 ) 

3) 
7) 

(10) 

(17) 

( 3) 
11:,) 

( (5) 

( 16) 
161l 

~) De accnmmpiJ;.Jth>\.'all'~tlrrl' D ("~l"r\\':!h,.'r ~!:!Ti\\e71.!!_ !~\ad- ('n hh~L'k~..;nhl..'ld IlIL'l ~1.!!1\\L'l1~, ,,;,lmli!o ;rJn\\('zi~ 
ot ~cpro!L'c:\"',;:'Jl )..om! in \ollrd,ULi:1:llH fll:.:l \\lOf, 

Bron:ETIN 17 



bijlage EnL.dt! \l·fl!,-,ljik\.'udl' UH"-HIU,h.'1l l.a.', dl' oil ( januari 191(1 lno,-!! U •• Cl't:nWfC bedriju,.'nSerrcinen t .. or dt 
'ourdhrabuntw l'~().H:.O.P.-gchil'dl·U. 'Hutd~l~rabulll cn .'cdcrland naar planf",.,c 

\\'",'q.:,\, \\)rJ· Br~!~:tnt 

\1IJJ .. ':1- '\.,;, lrd· Br,lbant 
~'H'n.l,ll '''(-:\il~)rd- Br;!t';lr;~ 

ZUid~","'t· :'\l)~mj· BI.d',mt 

\\'L'''i' \lwrd-Br Jb~Jn! 
\ f idu;';:1- :"\1< ,rJ- B r:..l"'~ln! 
\rnrJ:uo<;t -~ \ 'ort..i· Br:il1 ant 
ZU!G00"-,i' :'\.0<.) rJ- Br~d"'~tn: 

L'itg;,:\":thj;lf :<,.'rf ... :m ; h~l ) 

\·I~l.:r<:nJ\': \ ;J:-.lgl.',tdJ\.' Om\\~rr~ TOla<l! 

pLJIHh.:n r l ,tn;'1o,..'il ph.lnth:n 

I '.1: 1: .. LKtl6 
I ~l; lhfl :::' 
::.:x 3Y 102 549 
373 :;7 4'-_.' 8;:;:; 

2J)O~ yr. 895 3595 

),753 19.325 

Ter<..{l,nJ atth!ee!baar L'll~;",('n~;J,lr 

i h~l) Ath .tJ1uu( I hJJ PlJrCl!ntage 

77.:- 39 
134 4\ 
27J 50 
:I~ ~5 

3.595 1.3-1' Ji' 

De uitgiftc 'an bednj'cntcrrcincn in :\()ord·Brabant in de periode 1961·1975 per CO.RO.I'.-gebicd 

L~jtgeg~\ e:1 ha 

J.'l:!f (.q. We,\·\oord· ~!IJden·\0ord- ~oord\)ost Zu:doos(- ""ord· 
penodt: Bnh:.m! Bruhum ~ .. hlrd~ ,",oord- Brabant 

B",hc~t Brabam 

l'iht III 18 1'1 84 
l'-ji)": J.' II .30 31 l!l~ 
1-)h3 ~~ 5 In . 63 138 

,,1 II> 33 30 132 

-'I I' 12 18 88 
" 

£ ! '7 

IY61> 6" 19 33 I~ 13~ 
:lU;'i 3:; ~3 ~7 31'1 \29 
1I:U1~"'" " 

'7 34 ::; i j' , ,-
11.!{,'1 ~;, 3t -, :03 " 19-U :65 40 -I' 4<+ 399 

993 

19C I ~- 35 35 16 [:<' 
I ~):--= 111..+ 7 ~ ttl 31 ::;,,7 
197 , ;~ ::t~ .'0 21 I'::> 
1')" ~ [I..J.:! 20 41 2 I :i'll 
l1j7~ !.)~ .1 1:< I': 

Bron:ETIN ( 17) 
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11'rrein~uHtil'nh'n iHif lu,:driil .. kt.lJ:~'(', ht'n"I..,,"od uil !.!"'~"·~t'n ... ht·trdft'ndt: i~~, lU."f ultlmo J976 lip 'HJHrdhrJban1~ 
lH.·df'ijl(,lltl'Hl'tnCn .. an"'~J.i!!,,: \ "l~{i~lo)!t'n 

\ \);.'I.hn::;-.~ 1..':1 ::,,:nUlmldJI.:~ 

krunuu:--iflt.: 61 
TI.'\!ldlnJ'IJ"lfh: 

KlL·Jmg!nuu ... ~r:e 2-1 
L-:": •. 'r~ "'1.-h\ll.'lh:~~ \:<L 
!~J .. ~T\\ .\f>.'n Ifi Ju ... trk I" 
Hom- ,'n mt:ubL' hnJu"'U-h': -10 
P,iricr~ paplCI"\\ ;!rl.'f1-

lndw.trrc in 
Gr~lr1: .. ,:h(: JnJu~lrh..', ui!~I..> .. 
\all~n 

Ch;,:ml;.,·.:ht.' indu~tn,"' II 2-1 
Rubber- en kll!1~tqnh>.'r· 
\\ crk~r.Jt: HiuU'-t::c " 
B~)u\\ m:.;r;,;ridkn~, ;.!la.;;- en 
<.larJ-.:\\ crklndU5tn';!~ n 
Ba::'1 "m~~;l...J.iln Jus~rie " 
\kLjJI rro.Jul.. il'"nlnd ustrie 100 
\tachinC'~lndu~\.rje 7g 
Ekktr,;h:chmsche Jl1dUSHi~ ~5 
Tran~portmldddemndustne 16 
Insrrumcntcn- en opusche 
ind;,lsU1C 

indu~tnc 1\ 
nUbbcJril,-c:n 

lndu::.trie 531 

Bou\\ ml\crhclJ <.!I1 J:1:'L, . .llu-
tieht:dr;j\ cn I:: 

Gr\ii'thJnd;.:! :q 
D~l~J!h~.m.;jCl 

R~rJ.rJttL \;ir; gc!.'''ru;h'';.:n('~ 

Jcr.:n: 

HJndd ~. 

\\'eg\Cf\ner 
Hulrl"lc":ri]\cn \ J1. \Cf\,)cr 

Z,d •. \,.';ql..l...' dil'nq\ crJ.;.:;lln!.! 
Or(.'~h~ldr c.a ¥ 

\b~d"..:h:lrr\.'tq;"l..: tlH .. 'f<'i\("rk· 

nJn~ 

0\ cn~t.: d)l'n~l\ ,:rknt:nJc bc- , 
In;\cn 
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Leettijdsopbouw in Zuid-oost Brabant per 1-1-1976 naar 
geslacht in procenten van het totaal per geslacht. 

0-5jr 6-19jr 20-29jr 30-44jr 45-64 65 e. o. 
man.bev. 8,6 28,6 17,7 20,9 17,4 6,8 

vr. bev. 9,4 27,1 16,6 19,9 18,4 8,7 

Bterfte per 1000 pers. naar leeftijdsgroep naar geslacht 

1-4j 5-14j 15-29j 30-44j 
man.bev. 0,7 0,4 1,0 1,4 
vr. bev. 0,5 0,3 0,4 1,0 

Bron: Regionaal statisties zakboek 1977, 
gegevens van C.B.B. 

45-64j 65-7Lf.j 75e.o. 
10,5 43,9 118,2 

5,3 22,3 93,8 
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