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SAMENVATTING 
Als gevolg van overaanbod aan bedrijfskavels stagneert de bedrijfsgronduitgifte 
in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), bestaande uit de gemeenten Best, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Son en Breugel, 
Veldhoven en Waalre. Verder leidt dit overaanbod tot leegstand en verloedering 
van de bestaande bedrijfsruimten. Daarmee komt het gemeentelijk economisch 
beleid in gevaar: het stimuleren en in stand houden van economische 
activiteiten. Op dit moment vindt samenwerking in het SGE tussen de negen 
gemeenten plaats op bestuurlijk niveau, waarbij uitgifte van nieuwe 
bedrijfskavels gezamenlijk afgestemd en gefaseerd wordt. De vraag is, wat de 
mogelijkheden zijn voor een regionale aanpak van het overaanbod van 
bedrijfskavels. 
Dit onderzoek heeft een verkennend karakter, waarbij interviews zijn 
afgenomen met ambtenaren in het SGE en gebruik is gemaakt van bestaande 
literatuur. Voor de vraag naar bedrijventerreinen zijn de meest recente 
prognoses van Bureau Buiten (2012) gehanteerd en voor het in kaart brengen 
van het aanbod is gebruik gemaakt van gemeentelijke informatie. Vervolgens is 
het aanbod geconfronteerd met de vraag om een beeld te krijgen voor het 
overaanbod in het SGE. Verder zijn de mogelijkheden verkend van een lokale en 
een regionale aanpak van het overaanbod. Tenslotte zijn de juridische en 
bestuurlijke beperkingen voor de lokale en de regionale benaderingen 
onderzocht. 
Tot 2030 bedraagt het totaal aan uitgeefbare bedrijfskavels in het SGE 553 
hectare tegenover een verwachte regionale vraag van 224 ha. Naast een 
kwantitatief overaanbod is er tevens sprake van een kwalitatieve discrepantie in 
bepaalde segmenten. Er is een overaanbod van bedrijfskavels bestemd voor het 
modern gemengde segment, terwijl er een tekort dreigt voor het hoogwaardige 
segment. Verder is de vraag naar campuslocaties onbekend, hoewel een vijfde 
van de uitgeefbare bedrijfskavels uit dit type bestaat. 
Vanuit een lokale benadering kunnen inactieve gronden ingezet worden voor 
tijdelijke functies, waarbij gemeenten financiële en maatschappelijke 
rendementen kunnen behalen. Tijdelijke ontheffingen van het bestemmingsplan 
hebben een termijn van vijf jaar. De verwachting is dat deze wordt verlengd naar 
tien jaar met het Omgevingsrecht in 2018. 
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Vanuit een regionale benadering kunnen als gevolg van planreductie de kosten 
en opbrengsten verevend worden tussen gemeenten. Een volgende stap in het 
intensiveren van de regionale samenwerking is het verzelfstandigen van de 
verschillende grondbedrijven tot één regionaal ontwikkelbedrijf (ROB). 
Gemeenten brengen grond, middelen en personeel in een ROB. Dergelijke 
samenwerkingsvormen vereisen veel bestuurlijke ambitie en vertrouwen tussen 
gemeenten. Daarnaast worden bestuurlijke en uitvoeringsbevoegdheden van 
individuele gemeenten beperkt. In de praktijk lijkt een ROB waarbij alle 
bedrijfskavels worden ondergebracht onhaalbaar. Een project gebaseerde 
variant is eerder denkbaar, welke ingezet wordt voor bovenregionale projecten, 
zoals campuslocaties. 
De aanpak van het overaanbod van geplande bedrijventerreinen vereist een 
regionale benadering, waarbij samenwerking is vereist tussen de gemeenten 
van het SGE. Door intensieve samenwerking ontstaat er daadkracht die past bij 
de regionale economische ambities van het SGE. Hierbij is afstemmen tussen 
gemeenten en het in kaart brengen van de vraag naar campuslocaties van 
belang om verzadiging te voorkomen. De bestuurlijke afstemming en fasering 
van de uitgifte van bedrijfskavels is een lichte vorm van samenwerking en is 
onvoldoende om het probleem op te lossen. Over het algemeen worden 
bedrijven steeds productiever met minder ruimte, waardoor de nieuwbouw-
vraag naar bedrijfskavels daalt. Het gevolg is dat het faseren slechts het 
overaanbod uitstelt. Met een dalende vraag naar bedrijventerreinen is het 
schrappen van overaanbod een korte termijn opgave, waarbij gemeenten zich 
proactief moeten oriënteren op de marktvraag en minder op de consequenties 
voor de gemeentelijke financiën.  
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SUMMARY 
Due to an oversupply of industrial land in the so-called ‘Stedelijk Gebied 
Eindhoven’ (SGE) the allocation of industrial plots has declined. The SGE consist 
of the Dutch municipalities: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen 
c.a., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven and Waalre. Furthermore, this 
oversupply leads to vacancy and deterioration of the existing industrial stock. 
Ultimately, this situation endangers the economic policy of municipalities, 
stimulating and maintaining economic activities. At this moment the nine 
municipalities within the SGE collaborate on a governance level, in which the 
allocation of some industrial plots are jointly delayed. The question is, what are 
the options for a regional joint approach on the surplus of industrial plots. 
This research has an explorative nature, in which interviews are held with 
government officials of the SGE and existing literature is examined. The most 
recent demand estimations of Bureau Buiten (2012) serve as the expected 
regional demand of industrial space. The amount and characteristics of the 
industrial supply is retrieved from the different municipalities. Then the supply 
and the demand are matched to create an impression of the oversupply of 
industrial plots in the SGE. Furthermore, the options are explored from a local 
and a regional joint approach on the oversupply. Finally, the legal and 
governance limitations of both approaches are researched. 
Until 2030 the supply of allocatable industrial plots in the SGE totals around 553 
hectare opposite to an expected demand of 224 ha. Aside from a quantitative 
oversupply there is also a qualitative mismatch in certain industrial typologies. 
There is a surplus of industrial plots intended for modern mixed segment, while 
there is a shortage of plots for the high grade industries. Additionally the 
demand for campus locations is unknown even though this type of industrial 
plot is part of the supply. From a local approach the inactive plots can be used 
for temporary functions, which could generate financial and social returns for 
municipalities. Temporal usage is prohibited to a maximum of five years. This 
period is expected to be expanded to ten years with the environmental law in 
2018 (‘Omgevingsrecht’). From a regional approach the cost and revenues as a 
result of the reduction of industrial plans could be settled between 
municipalities.  
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The next stage of regional collaboration involves the merging of the different 
land development companies to one joint entity. Municipalities introduce their 
industrial plots, resources and personnel to this regional development 
company. Regional settlement and joint development companies require high 
political ambition and mutual trust. Furthermore individual freedoms are 
compromised, for example spatial planning and decision-making of land 
exploitation. In practice a regional development company, which possesses all 
industrial plots, seems to be a step too far. A project-based variant is more 
viable, which could be used for regional projects, like campus locations. 
The approach of the oversupply of the planned industrial sites demands a 
regional perspective, in which collaboration between the municipalities in the 
SGE is required. Through strengthening the regional collaboration the partners 
create a drive, that matches the regional economic ambitions of the SGE. In this 
case the tuning between municipalities and the estimation of the demand of 
campus location is important to prevent overcapacity. The current coordination 
and delay of industrial plans is a light version of collaboration and is insufficient 
to solve the problems regarding the oversupply. In general businesses are 
producing more with less space, which results in a decline of demand of 
industrial plots. Delaying plans will only postpone the oversupply. Due to a 
dropping demand of industrial sites the reduction of industrial plans is a 
pressing matter, in which municipalities must put the demand of the market 
before their own financial interests.  
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VOORWOORD 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ter afronding van mijn masteropleiding Real 
Estate Management & Development aan de TU/e. Ik neem u mee in de wereld 
van vraag, aanbod, bedrijventerreinen, gemeenten, tijdelijke functies en 
regionale samenwerking. In de praktijk blijkt de regionale samenwerking een 
complex onderwerp te zijn, waarbij talloze facetten een rol spelen. Mijn doel is 
om het complexe verhaal inzichtelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. In 
eerste instantie lag de nadruk van het onderzoek op een meer financieel 
verhaal, maar dat bleek een onhaalbare opgave te zijn. Uiteindelijk is er gekozen 
voor een breder aanpak, wat zich ook beter leent voor een dergelijk complex 
probleem.  
 
Ik heb gedurende dit afstudeeronderzoek veel kunnen leren over de 
bedrijventerreinmarkt, de regio Eindhoven, de gemeentelijke samenwerking en 
mijzelf. De materie is complex; veel aspecten spelen een rol. Vanuit de positie 
van student heb ik het voorrecht gehad om vanuit een politiekneutraal 
standpunt te werken. In de realiteit is de regionale samenwerking, vanwege de 
politieke verhoudingen en de individuele belangen van gemeenten extra 
ingewikkeld. De toekomst moet uitwijzen of men over deze verhoudingen en 
belangen kunnen stappen. 
 
Ik wil deze gelegenheid gebruiken om mijn afstudeerbegeleiders de heer 
Smeets, de heer van Eijk en de heer Glumac bedanken voor hun inhoudelijke 
feedback, inzichten en geduld. Zij hebben substantieel bijgedragen aan de 
kwaliteit van dit rapport. Daarnaast ben ik mijn vriendin Olja Gačić erg veel dank 
verschuldigd. Zij heeft me gedurende het afstudeertraject veel geholpen en 
gesteund in tijden van stress en onzekerheid.  
 
Benny Ng  
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1. ONDERZOEKDEFINITIE 
Dit onderzoek richt zich op het overaanbod van de bedrijfskavels in de 
gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In dit hoofdstuk wordt 
allereerst de huidige problematiek bij gemeenten in Nederland 
behandeld. Daarnaast worden de doelstelling, onderzoeksvragen, 
relevantie, onderzoekafbakening, onderzoeksopzet en onderzoek-
structuur achtereenvolgens behandeld. 

1.1 Probleemstelling 
De economische crisis van 2008 resulteerde in het einde van een periode van 
stedelijke groei en stijgende vraag naar woningen, bedrijventerreinen, kantoren 
en winkels. De vastgoedmarkt staat onder druk als gevolg van een vraagafname 
van projectontwikkeling door risico vermijdende consumenten en de beperking 
van financieringsmogelijkheden. De crisis luidt een periode in van marginale 
groei en een verschuiving van aanbiedersmarkt naar vragersmarkt. Aan het 
overaanbod van vastgoedobjecten hebben zowel publieke als private partijen 
structureel bijgedragen door het voeren van een groeibeleid en het stellen van 
ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen (Olden, 2010). Door de eindige groei in 
bevolkingsaantal en welvaartsniveau lijkt de huidige situatie niet zozeer van 
cyclische, maar van structurele aard te zijn (Heurkens, 2011, p. 33).  
Uit eigendomsgegevens van het Kadaster blijkt dat in de afgelopen twintig jaar 
gemeenten in totaal 60.000 hectare bouwgrond hebben gekocht, hiervan bleek 
in 2012 dat er voor 10.000 ha bouwgrond geen bestemming gevonden kan 
worden. De aankoopwaarde van deze overbodige bouwgrond wordt geraamd 
op 1,1 miljard euro (Bakkeren et al., 2012). In 2014 is er nog 21.500 ha in bezit 
van alle gemeenten waarvan 3.000 ha geen bestemming heeft (ROm, 2014). 
Naast de investering van de inkoopwaarde leiden deze grondposities, gepaard 
met de gevolgen van de economische crisis tot uitblijvende grondopbrengsten 
en rentelasten op de reeds verworven gronden. Het innemen van grondposities 
door gemeenten werd in de periode voor de economische crisis gestimuleerd 
door de alsmaar stijgende woningprijzen. In de periode 1995 – 2008 stegen de 
woningprijzen met 250%. De grondprijzen stegen in die periode met 400% en de 
bouwkosten zijn gestegen met circa 60% (TKDSG, 2013). 
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Dat gemeenten tot een recentelijk verleden de vruchten plukten van 
grondacquisitie blijkt ook uit gegevens van het CBS (figuur 1.1). Hierbij is de 
saldo het residu van de jaarlijkse baten en lasten van de totale 
bouwgrondexploitaties. Sinds 2009 lijden gemeenten jaarlijks verlies op 
bouwgrondexploitaties. Vanwege de crisis van 2008 nam de vraag af voor 
bouwprojecten en liep de afzet van bouwgrond terug, waardoor grond-
opbrengsten uitbleven. Daarnaast zijn gemeenten sinds 2008 verplicht om bij 
een verwachte verlies op een grondexploitatie direct af te boeken of dan wel 
voorzieningen te treffen ter grootte van dit verlies (BBV, 2012).  

 
figuur 1.1 Saldo bouwgrondexploitatie gemeenten in miljoenen euro’s (2004 – 2012). 
Bron: CBS Statline, 2014 – eigen bewerking. 
 
Uit onderzoek van Deloitte zijn de totaal genomen en verwachte verliezen van 
alle gemeenten tot 2012 op de grondexploitaties geraamd op € 4 tot € 6 miljard. 
Hierbij zijn de verliezen van publiek private samenwerkingen (PPS) niet 
inbegrepen, omdat deze vaak in aparte vennootschappen in de boeken staan. 
Dit betekent dat de verliezen in hun totaliteit nog verder oplopen. Aan de hand 
van scenarioanalyses (enerzijds een spoedig en anderzijds een langzaam herstel 
van de vastgoedmarkt) moeten gemeentelijke grondbedrijven echter nog 
rekening houden met een extra verlies van € 0,7 tot € 2,7 miljard. Op 
macroniveau bezitten alle gemeenten tezamen voldoende reserves om de 
verliezen op de grondexploitaties op te vangen. Er kunnen echter op 
microniveau verschillen zijn; sommige gemeenten hebben individueel mogelijk 
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onvoldoende reserves om de risico’s van grondexploitaties op te vangen. Hierbij 
komt het steeds vaker voor dat gemeenten om afname van de algemene 
reserves te beperken en de begroting sluitend te houden genoodzaakt zijn om te 
bezuinigen of inkomsten te vergroten (Berns et al., 2013). Winsten uit 
gemeentelijke grondbedrijven blijven uit en hiermee komt de uitvoerbaarheid 
van de ruimtelijke doelstellingen in gevaar (van der Krabben, 2011).  

Indirect heeft de verslechte financiële situatie van een gemeente invloed op 
haar bewoners. Bezuinigingen kunnen leiden naar hogere woonlasten of 
beperking van voorzieningen, met het gevolg dat wonen in financieel ongezonde 
gemeenten onaantrekkelijk wordt. In 2014 staan er negen gemeenten onder 
preventief financieel toezicht van de provincies vanwege structureel niet-
sluitende begrotingen. Bij zes hiervan, namelijk Ten Boer, Apeldoorn, 
Beuningen, Lansingerland, Gemert-Bakel en Nuenen c.a. is de financiële situatie 
merendeels veroorzaakt door verliezen uit grondexploitaties (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2014).  

Als gevolg van de financiële situatie zijn gemeenten in sommige gevallen 
genoodzaakt projecten te prioriteren en in uiterste gevallen stop te zetten. 
Gelijktijdig krijgen gemeenten het besef van de positieve effecten van regionale 
afstemming en samenwerking (Berns et al., 2012). Regionale afstemming van 
bouwplannen en het gemeentelijke grondbeleid is dan ook een mogelijke 
oplossing voor de huidige grondproblematiek (Kant, 2013; Muijtjens, 2013). 
Vanwege de verschillen in marktsituatie ligt regionale samenwerking en het 
opzetten van een regionaal grondbeleid echter niet overal voor de hand.	  

1.2 Doelstelling 
Het onderzoek heeft tot doel het verkrijgen van kennis en inzicht in de afweging 
tussen intergemeentelijke samenwerking op regionaal niveau en intra-
gemeentelijk aanpak op lokaal niveau ten aanzien van het overaanbod van 
gemeentelijke bedrijfskavels. In dit afstudeeronderzoek wordt inter-
gemeentelijke samenwerking gezien als een coalitie tussen twee of meer 
gemeenten en intragemeentelijke aanpak als een individuele aanpak binnen 
één gemeente. Evident is dat de verhouding tussen vraag en aanbod op de 
markt voor bedrijfskavels onevenwichtig is, wat gevolgen heeft voor de 
financiële situatie van de gemeentelijke grondbedrijven. Enerzijds wordt er 
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gekeken welke oplossing kunnen voortkomen uit een regionale aanpak (zoals 
verevening) vanuit de coalitie van gemeenten in het Stedelijk gebied Eindhoven 
en anderzijds individuele oplossingen die kunnen dienen als tijdelijke 
alternatieve bestemmingen voor de inactieve bedrijfskavels. Het regionaal 
verevenen van grondposities betreft het terugbrengen van het planaanbod van 
bepaalde gemeenten in de regio, waarbij alle gemeenten mee betalen aan de 
plan-, grond- en rentekosten. Met tijdelijke herbestemming kunnen 
braakliggende gronden ingezet worden voor andere tijdelijke functies. Op deze 
wijze kan er op flexibele wijze ingespeeld worden op actuele ruimte-
vraagstukken en wordt er op inactieve gronden financiële en maatschappelijke 
rendementen behaald. Het is van belang om enerzijds de meerwaarde aan te 
tonen voor gemeenten om mee te betalen voor de grondposities van andere 
gemeenten en anderzijds de alternatieven van een individuele aanpak toe te 
lichten. Zoals aangegeven is in de probleemstelling, ligt het voor de hand om dit 
onderzoek eerder toe te spitsen op de markt voor bedrijventerreinen dan de 
woningmarkt. Immers, deze markt heeft een sterk regionaal karakter. Daarnaast 
zijn gemeenten vaak de aanbieders van bouwgrond voor deze functie en uit 
onderzoek van Deloitte (Feijtel et al., 2013) blijken grondproblemen rondom de 
woningmarkt een individuele kwestie te zijn voor gemeenten. In het geval van 
het Stedelijk Gebied is de samenwerking voor bedrijventerreinen hechter dan 
voor de woningmarkt. Met de opgedane kennis over het verevenen van 
bouwgronden van bedrijventerreinen kunnen er mogelijk aanbevelingen 
gegeven worden voor de verevening van grondposities rondom de woning-
markt.  
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1.3 Onderzoeksvragen 

 
Het beantwoorden van onderstaande deelvragen zal inzicht geven op het 
vraagstuk en uiteindelijk een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag.  

 
1. Wat is de vraag naar bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied tussen 2013 en 

2020 en tussen 2020 en 2030? 
 

2. Hoe ziet het nieuw te ontwikkelen aanbod van bedrijventerreinen per 
gemeente in het Stedelijk Gebied er uit in kwantitatieve en kwalitatieve zin? 

 
3. Hoe verhoudt het nieuw te ontwikkelen aanbod bedrijventerreinen zich tot de 

vraag in het Stedelijk Gebied tussen 2013 en 2020 en tussen 2020 en 2030? 
 
4. Op welke wijze kunnen overtollige bedrijfskavels ingezet worden vanuit een 

lokaal intragemeentelijke aanpak? 
 
5. Op welke wijze kunnen overtollige bedrijfskavels ingezet worden vanuit een 

regionaal intergemeentelijke samenwerkingsverband? 
 
6. Welke beperkingen bieden regelgeving en bestuurlijke kwesties op een 

intragemeentelijke of een intergemeentelijke aanpak van het overaanbod van 
bedrijfskavels? 

1.4 Relevantie 
In essentie hebben gemeenten de taak om ruimtelijke doelstellingen te 
realiseren. Met het overschot van grondposities en financiële problemen bij 
gemeenten komt het nastreven van deze doelstellingen in het geding. De 
grondproblematiek is voor gemeenten een grote zorg, maar het beïnvloedt 
tevens private partijen en uiteindelijk zullen de gevolgen merkbaar zijn voor de 
woonconsument. Het onderzoeken van mogelijkheden om het overaanbod van 
bouwgronden op een duurzame manier in te zetten is dan ook relevant. 

Wat is de meerwaarde van een intergemeentelijke en een intragemeentelijke 
aanpak van het overaanbod van bedrijfskavels in het Stedelijk Gebied Eindhoven? 
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1.5 Afbakening 
De nadruk van het onderzoek naar de gemeentelijke samenwerking ligt op 
geplande bedrijventerreinen, waarvan bedrijfsgronduitgifte nog mogelijk is. De 
herstructureringsopgave van de bestaande voorraad bevindt zich voornamelijk 
op het private deel van bedrijventerreinen en is het aan de markt om deze 
restopgave op zich te nemen (Ecorys, 2013). Hieronder wordt het 
onderzoeksgebied van dit afstudeeronderzoek omschreven en een beeld 
geschetst van regionale intergemeentelijke samenwerking.   

Het Stedelijk Gebied Eindhoven 
Het onderzoeksgebied is het Stedelijk Gebied Eindhoven in Zuidoost-Brabant, 
negen van de 21 gemeenten van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE). Wettelijk gezien maakt het SRE onderdeel uit van de acht plusregio’s van 
de wet gemeenschappelijke regio’s (WGR+). Een dergelijke gemeenschappelijke 
regeling omvat de verplichte samenwerking tussen de gemeenten in een regio 
op thema’s zoals mobiliteit, wonen en werken. De ruimtelijke doelstelling van de 
Wgr-plusregio’s is de aanpak van de structurele ruimtelijke afstemmings-
problematiek (Gaddum, 2013). In het SRE zijn er naast het Stedelijk Gebied 
Eindhoven nog twee andere subregio’s aan te wijzen; de Kempen en de Peel. 
Deze twee deelgebieden vormen het landelijk gebied in de regio. De 
samenwerking van het SRE is tot stand gekomen in 1993 om de krachten te 
bundelen van de gemeenten om de regio Eindhoven, met name een deel van de 
Brainport, te excelleren op het gebied van creativiteit, innovatie en technologie 
in samenhang met een aantrekkelijke leefomgeving (SRE, 2013).  

Per 1 januari 2015 worden de plusregio’s opgeheven en om die reden komt er 
een einde aan de Rijkssubsidie die het SRE ontvangt. Het afschaffen van de 
plusregio’s dient de positie van de provincies te versterken. De taken rondom 
verkeer en vervoer worden overgeheveld naar de provincies (Rijksoverheid, 
2013). Er wordt geen nieuwe gemeenschappelijke regeling getroffen en het SRE, 
bestaande uit de 21 gemeenten gaan verder als de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE). Het zal hierbij een meer flexibele vorm aannemen. Het MRE zal zich in de 
toekomst bezighouden met het uitwerken van regionale strategieën rondom de 
thema’s economie, infrastructuur, ruimte en zal tevens het regionale 
stimuleringsfond beheren. De oorspronkelijk taken van het SRE op het gebied 
van gebiedsontwikkelingen, zorg, recreatie en toerisme worden overgeheveld 
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naar subregionaal of lokaal niveau. Gemeenten maken zelf de keuze op welke 
schaalniveau en in welke samenwerkingsvorm deze taken worden volbracht 
(MRE, 2014). Ondanks de afschaffing van de gemeenschappelijke regeling blijven 
de gemeenten in Zuidoost-Brabant samenwerken. Een van deze coalities in de 
regio Eindhoven is het Stedelijk gebied Eindhoven, waarbij de gemeenten; Best, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen (Gerwen en Nederwetten), 
Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gezamenlijk de bedrijven-
terreinenproblematiek aanpakken. Afhankelijk van de schaalgrootte van een 
uitdaging dienen gemeenten een geschikte samenwerkingsvorm te kiezen. 
Sommige uitdagingen worden aangepakt vanuit de 21 gemeenten uit Zuidoost-
Brabant of vanuit de negen uit het Stedelijk Gebied Eindhoven of vanuit de 
zogeheten vier campusgemeenten (Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven). 

Voor de regionale programmering van bedrijventerreinen worden de gemeenten 
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard de A2-gemeenten genoemd. In 
figuur 1.2 wordt Zuidoost-Brabant afgebeeld met het Stedelijk gebied in het 
groen en de overige subregio’s. In het geval van gemeente Helmond overlapt 
deze met meerdere subregio’s. 
 

 
figuur 1.2 Stedelijk gebied Eindhoven en de andere subregio’s in Zuidoost-Brabant. 
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Het Stedelijk gebied Eindhoven heeft als belangrijkste taak het behalen van de 
ambities uit het Brainport2020-programma. Deze ambities hebben betrekking 
op het faciliteren van een breed scala aan aantrekkelijke voorzieningen, 
infrastructuur, hoogwaardige en gevarieerde woon- werklocaties. Hiermee 
streeft men in de Brainportregio om in 2020 tot de technologische top 3 van 
Europa en top 10 van de wereld te horen (Brainport Development, 2011). In het 
bestuursconvenant van het Stedelijk gebied staat vermeld dat de negen 
gemeenten dienen te opereren alsof ze één gemeente zijn. Hierbij is de 
samenwerking tussen de gemeenten vrijwillig, maar dient vooralsnog niet 
vrijblijvend te zijn om de ambities van het Brainport-programma te realiseren 
(SRE, 2013).  

Regionale intergemeentelijke samenwerking  
Volgens Feijtel et al. (2013) is de aanleiding van regionale samenwerking het 
verminderen van risico’s op intergemeentelijke concurrentie en het 
terugdringen van overaanbod. De intensiteit van regionale samenwerking is te 
verdelen in vier fases. Allereerst hebben regionale samenwerkingsverbanden 
een toezichtfunctie op programma en planning in de regio. Dit betreft het 
monitoren van alle projecten in programma en planning van alle deelnemende 
gemeenten. Hierbij dienen plannen van private partijen meegenomen te worden 
in het overzicht.  

In de tweede fase wordt tussen de deelnemende gemeenten afgestemd en 
aangepast in programma en planning. Afstemmen van bouwplannen voorkomt 
concurrentie op gronden. Wanneer de vastgoedmarkt weer herstelt, zal door 
regionale afstemming een onevenwichtige verdeling voorkomen worden. Naast 
afstemming tussen gemeenten is het tevens van belang dat het totale aanbod 
op de marktvraag wordt afgestemd. Verder kan de samenwerking tussen 
gemeenten concurrentiebeperkend zijn en moet men oppassen voor 
kartelvorming (Cobouw, 2013). Bij de afstemming en prioritering tussen 
gemeenten moet rekening gehouden worden met mededingingsregelgeving. 

De derde fase is de regionale verevening in financiële middelen. Door het 
terugbrengen van het planaanbod lopen gemeenten opbrengsten mis, terwijl er 
reeds kosten zijn gemaakt. De kosten kunnen gezamenlijk gedeeld worden 
tussen gemeenten. Verevening kan plaatsvinden direct tussen gemeenten voor 
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de gemaakte plan- en rentekosten. Het verevenen is een ingewikkelde politiek 
bestuurlijke kwestie. Vooral bij woningbouw blijft het een individuele kwestie, 
waardoor gemeenten hiervoor individueel de rekening moeten betalen. Het gaat 
namelijk meestal om investeringen in gronden uit het verleden. Gemeenten die 
in het verleden voornamelijk een passief grondbeleid (risicomijdend) gevoerd 
hebben, zijn in mindere mate bereid om voor de kosten van andere gemeenten 
op te draaien. In tegenstelling tot de woningmarkt heeft de markt voor 
bedrijventerreinen een sterk regionaal karakter en gemeenten zijn de grootste 
aanbieders van bouwgrond voor deze functie (Segeren et al., 2007, p. 138). 
 
De laatste fase van regionale samenwerking is het opzetten van een regionaal 
grondbedrijf. Hierbij worden alle te ontwikkelen gronden van gemeenten 
ondergebracht in een grondbedrijf, waarna de gronden gezamenlijk worden 
ontwikkeld. Bij deze samenwerkingsvorm dragen de deelnemende gemeenten 
gezamenlijk risico’s en delen zij de rekening. In het geval van het Stedelijk 
gebied is de samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen tot op het 
niveau van een actueel overzicht in programmering in kwantiteit (hectare) en 
kwaliteit (segmenten). Voor de woningmarkt bestaat er een gezamenlijke 
aanpak om de evenwichtigheid te bevorderen (terugdringen van scheefheid in 
de huursector en het aanbieden van voldoende sociale huurwoningen).  
 
Desalniettemin is er op het gebied van programmering voor bedrijventerreinen 
in de regio sprake van een overaanbod. Het huidige overaanbod komt mede 
door het groeibeleid afkomstig van voor de economische crisis. In 2004 is het 
BOR-convenant gesloten tussen de gemeenten Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, 
Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre om gezamenlijk de 
Eindhovense ruimtevraag op te vangen. Randgemeenten werden verplicht om in 
de periode 2005 – 2030 onder andere 10.000 woningen en 250 hectare 
bedrijventerreinen te realiseren om het Eindhovens overloop tegemoet te 
komen (Gemeente Eindhoven, 2008). Van de huidige uitgeefbare bedrijfslocaties 
in het SGE zijn 30 ha van Habraken (Veldhoven) en 35 ha van Eeneind West en 
Zuid (Nuenen c.a.) onderdeel van de toenmalige BOR-afspraken (BSSGE, 2005).  
 
 

 



STAD vs REGIO 
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
22 

Uit onderzoek door Bureau Buiten blijkt de regionale vraag naar 
bedrijventerreinen tussen 2010 en 2020 171 ha te bedragen tegenover een 
geplande aanbod van 626 ha (Hagens & Kruisselbrink, 2012; SRE & Provincie 
Noord-Brabant, 2013). Deze vraag bestaat uit de uitbreidingsvraag en de 
vervangingsvraag (de vraag ten gevolge van transformatie van bedrijven-
terreinen naar een andere functie).  

De gemeenten van het Stedelijk gebied hebben echter gekozen voor het 
Brainport-scenario, een vraagraming die de regionale economische ambities 
vervult en vele malen hoger is dan de regionale vraag. In dit scenario bedraagt 
de vraag 230 ha, maar ook in dit geval is er sprake van een overaanbod van 
plannen. Het overaanbod van 396 ha is deels weggezet door het uitstellen van 
bepaalde plannen tot na 2020 aan de hand van het verkeerslichtenmodelI. In het 
Stedelijk gebied zijn er geen projecten die op ‘rood licht’ staan, ofwel (ten dele) 
worden geschrapt. Er zijn 314 ha aan bouwkavels bestemd voor bedrijven-
terreinen met ‘groen licht’, die tot 2020 zeker worden ontwikkeld. De overige 312 
ha aan bouwplannen staan op ‘oranje licht’, deze worden tot 2020 niet meer 
gerealiseerd. Door deze methode is het overaanbod beperkt tot 84 ha, met de 
kanttekening dat 312 ha slechts bevroren is tot 2020. Na deze periode bedraagt 
de kwantitatieve vraag in het tijdvak 2020 - 2030 149 ha in het Stedelijk gebied. 
Voor dit onderzoek wordt de bovengenoemde vraagraming van Bureau Buiten 
(2012) gebruikt als uitgangspunt voor de vraag naar bedrijventerreinen. Anno 
2014 kunnen de gerealiseerde uitgifte van de jaren 2010, 2011 en 2012 door 
middel van gegevens van IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatiesysteem) 
geactualiseerd worden. In kwantitatieve zin lijkt er hiermee sprake te zijn van 
een structurele overaanbod in de regio en is het tijdelijk stopzetten van 
projecten niet voldoende (SRE & Provincie Noord-Brabant, 2013). Uit onderzoek 
van Deloitte (2013) naar het Eindhovens grondbedrijf blijkt het faseren van 
programma niet voldoende als beheersmaatregel. De gemeente wordt 
geadviseerd om het overaanbod van programma te reduceren (ten Have et al., 
2013).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
I Anno 2014 blijken de gehanteerde cijfers uit 2012 voor de bestuurlijke afstemming voor 
bepaalde locaties grote verschillen te hebben. In hoofdstuk 3 wordt het stoplichtenmodel 
verder uitgediept en zijn de grootte van plannen op groen- en oranjelicht als gevolg van 
de werkelijke aanbodcijfers anders.  
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De onnodige ruimteclaim door de toevoeging van nieuw te ontwikkelen 
bedrijventerreinen is tevens in strijd met de zogenoemde ‘ladder voor duurzame 
verstedelijking’. De ladder verplicht gemeenten om de motivatie voor nieuw 
ruimtegebruik helder te verantwoorden aan het Rijk. De ladder die fungeert als 
beslissingsmodel houdt rekening met vraaggericht ontwikkelen, her-
structurering, zorgvuldig ruimtegebruik en bereikbaarheid (Ministerie van 
infrastructuur en Milieu, 2012). In combinatie met het uitblijven van 
afzetmogelijkheden, rentelasten op grondacquisities en tegenstrijdigheden met 
het zorgvuldig ruimtegebruik lijkt het schrappen van delen van het planaanbod 
onvermijdelijk. Op het gebied van grondprijssystematiek probeert men in de 
subregio een duidelijk, helder en eenduidig grondprijsbepaling toe te passen. 
Naast de gezamenlijke ambities hebben de gemeenten in het Stedelijk gebied 
individuele problemen als gevolg van de economische crisis. De financiële 
situatie op gemeentelijk niveau kan variëren vanwege drie factoren.  
De eerste factor is de gekozen verwervingsstrategie van bouwgrond in het 
verleden; actief (risicodragend) of faciliterend, dan wel een tussenvorm daarvan 
(PPS). De tweede belangrijke factor is het niveau van professionaliteit en 
beheersing van het grondexploitatieproces. Als laatste is de marktsituatie een 
factor (de Zeeuw, 2012).  
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De mate waarin risico is genomen in het verleden is terug te zien in de 
verhouding tussen de boekwaarde van de alle bouwgronden en het eigen 
vermogen per gemeenten in het Stedelijk gebied (tabel 1.1). 

tabel 1.1 Risicoverhouding gemeenten in het Stedelijk gebied Eindhoven. 
Bron: Keers et al., 2014 – eigen bewerking. 

 
Hoe groter deze verhouding is, hoe meer risico een gemeente loopt als gevolg 
van de ingenomen grondposities. Hierbij moet er gesteld worden dat het 
overzicht slechts een indicatief beeld geeft over de gemeentelijke situatie, 
omdat de gegevens afkomstig zijn van een onderzoek van RIGO uit 2012. 
Daarnaast betreft het de totale voorraad bouwgrond ongeacht bestemming. In 
de tussentijd hebben gemeenten namelijk maatregelen genomen om de 
financiële situatie te verbeteren (Keers et al., 2014). Het geeft echter een beeld 
dat de ernst van de financiële situatie erg uiteen kan lopen.  
De negen gemeenten in het Stedelijk gebied zien zichzelf als één gemeente. 
Zoals eerder is aangegeven blijkt het financieel verevenen bij regionale 
samenwerkingen; het schrappen van planaanbod ten gunste van 
intergemeentelijke concurrentiebeperking een lastige zaak te zijn. Een 
intensieve samenwerking faciliteert de Brainport-ambities om het Stedelijk 
gebied van internationale significantie te zijn. Er is duidelijk een afweging voor 
handen voor de aanpak van het overaanbod van gemeentelijke bedrijfskavels; 
een intergemeentelijke en intragemeentelijke benadering.  

 
Gemeenten op rang 

risicogemeenten 
SGE 

 Boekwaarde 
bouwgrond 
t.o.v. eigen 
vermogen 

(2012) 

Boekwaarde 
bouwgrond 

per 
huishouden 

[€] (2012) 

Eigen 
vermogen 

per 
huishouden 

[€] (2012) 

Rang 
landelijk  
[1 – 415] 

St
ed

el
ijk

 G
eb

ie
d 

Ei
nd

ho
ve

n 

Best  5 45% 4.427 9.795 142 

Eindhoven  4  46% 1.821 3.963 137 

Geldrop-Mierlo  3 67% 2.560 3.841 95 

Helmond  8 37% 2.816 7.547 167 

Nuenen c.a.  1 249% 8.220 3.297 9 

Oirschot  7 41% 2.720 6.590 146 

Son en Breugel  6 45% 2.643 5.908 143 

Veldhoven  2 128% 6.315 4.921 41 

Waalre  9 27% 1.073 3.904 213 
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Enerzijds is er aanleiding voor een regionale samenwerking tussen gemeenten 
en anderzijds bestaat er een bestuurlijke onwil tegen regionale verevening en is 
een individuele aanpak van de grondproblematiek een alternatief.  
De totstandkoming van regionale samenwerking wordt veelal geremd door 
lokale politieke belangen van gemeenten. Hierbij zijn kleine gemeenten veelal 
geneigd om ‘de rug toe te keren naar de stad’ en onderling samen te werken. 
Verder wordt de communicatieafstand tussen regio en gemeenteraad als groot 
ervaren, waarbij de lokale politiek pas in een laat stadium van de regionale 
besluitvorming haar invloed uit kan oefenen. In gevallen dat regionale en lokale 
belangen niet op een lijn zijn, zullen gemeenteraden veelal lokale belangen 
hoger prioriteren (Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, 2013). 
Daarnaast ondergaat de lokale politiek ten tijde van gemeenteraads-
verkiezingen veelal veranderingen in samenstelling en politieke ambities. Het 
betreft een politiek beladen en uiterst actueel onderwerp te zijn. Zodoende 
wordt dit onderzoek politiekneutraal uitgevoerd. Uiteindelijk dient dit 
onderzoek als input voor de bestuurlijke discussie binnen het Stedelijk Gebied 
Eindhoven en blijft de interpretatie van het geheel een persoonlijke kwestie. 

1.6 Onderzoeksmethode 
Het onderzoek verkent de opties in een regionale of lokale aanpak van het 
overaanbod van bedrijfskavels voor de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. Voor het bepalen van het aanbod van bedrijfskavels worden 
gesprekken gevoerd met ambtenaren uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. In 
deze gesprekken wordt er naar hun visie gevraagd op het gebied van regionale 
samenwerking. Vanwege het brede spectrum en complexiteit van het 
onderwerp wordt er door middel van desk research gebruik gemaakt van 
bestaande literatuur. 
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1.7 Onderzoeksopzet 
Hoofdstuk 1. Onderzoekdefinitie 

 
 

Hoofdstuk 2. Vraag bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 
 
 

Hoofdstuk 3. Aanbod bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 
  
 

Hoofdstuk 4. Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen  
 
 

Hoofdstuk 5. Intragemeentelijke benadering 
 
 

Hoofdstuk 6. Intergemeentelijke benadering 
 

 
Hoofdstuk 7. Conclusies & Aanbevelingen 

figuur 1.3 Onderzoeksopzet.  
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1.8 Onderzoekstructuur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
figuur 1.4 Onderzoekstructuur. 
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2. VRAAGRAMING BEDRIJVENTERREINEN 
In dit hoofdstuk wordt de vraagraming van bedrijventerreinen 
behandeld. Allereerst worden diverse methodieken voor het opstellen 
van de vraag gepresenteerd in paragraaf 2.1, zoals de 
bedrijfslocatiemonitor (BLM), uitgiftemethode en de fysieke 
productiemethode. Er wordt kort stil gestaan bij de werking en de 
tekortkoming van de drie modellen. Daarna wordt in paragraaf 2.2 de 
totstandkoming van de vraagprognose van Bureau Buiten (2012) voor 
bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven behandeld. 
Vervolgens worden de door Bureau Buiten gehanteerde toekomst-
scenario’s omschreven. De daaruit volgende kwantitatieve en 
kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven in de periode tot 2020 en tussen 2020 en 2030 worden 
respectievelijk in paragraaf 2.4 en 2.5 behandeld. 

2.1 Methodieken opstellen vraagraming 
De hoeveelheid bedrijventerreinen die per gemeente ontwikkeld moet worden, 
is gebaseerd op de nationale planningsopgave opgesteld door het Rijk met de 
bedrijfslocatiemonitor (BLM). De BLM is opgesteld door het Centraal Planbureau 
in 2005 en is de meest verfijnde en algemeen erkende methode om de vraag 
naar bedrijventerreinen voor een langere periode te voorspellen (Knoben & 
Traa, 2008). Inzicht in de toekomstige vraag bepaalt de hoeveelheid nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerreinen en de te herstructureren voorraad.  
De methoden voor het bepalen van de vraag naar bedrijventerreinen kunnen 
gecategoriseerd worden in twee hoofdgroepen; 1) modellen die berekend zijn 
met de terreinquotiënten (oppervlakte per werkende) en 2) de methoden die 
hier geen gebruik van maken. Binnen de groep terreinquotiëntenmethode 
bestaat er nog een onderscheid in economische methoden, die gebaseerd zijn 
op ontwikkelingen in de werkgelegenheid en demografische methoden, die 
gebaseerd zijn op de bevolkingsprognose (Knoben & Traa, 2008).  
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De bedrijfslocatiemonitor (BLM) behoort tot de economische terreinquotiënten-
methode. In de praktijk wordt de uitgiftemethode ofwel de ijzeren voorraad-
methode, vanwege de eenvoud vaak door gemeenten gekozen voor de planning 
van bedrijventerreinen. Voor het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft Bureau 
Buiten (2012) voor het ramen van de vraag naar bedrijventerreinen gekozen 
voor de fysieke productiemethode. De ijzeren voorraadmethode en de fysieke 
productiemethode zijn niet gebaseerd op terreinquotiënten, maar baseren de 
vraag respectievelijke op de historische uitgifte en de fysieke en ruimtelijke 
productiviteit.  
 
2.1.1 Bedrijfslocatiemonitor (BLM) 
De bedrijfslocatiemonitor (BLM-model) bestaat uit drie onderdelen. Allereerst 
wordt er gekeken naar de recente ontwikkelingen van de uitgifte van bedrijven- 
en zeehaventerreinen en het gebruik van kantoorruimte. Daarna wordt er 
ruimtelijk economisch onderzoek gedaan naar het toekomstige ruimtebeslag 
door bedrijven en deze resultaten worden vervolgens gekwantificeerd. Als 
laatste wordt door middel van economische lange termijn scenario’s de 
behoefte naar bedrijven-, zeehaventerreinen en kantoorruimte bepaald. 
Parameters bij deze scenarioanalyse zijn de werkgelegenheidsontwikkelingen, 
de ontwikkeling van de locatietypenvoorkeur en van terreinquotiënten. De 
meeste kritiek op de BLM zijn gericht op de laatste twee parameters. 
 
Locatietypenvoorkeur betreft de verdeling van de werkgelegenheid over de 
verschillende locatietypen (zeehaventerreinen, bedrijventerreinen en overige 
locaties). Vooral segmentering naar slechts drie typen wordt als een groot 
gebrek gezien. De vertaling van toekomstige vraag naar de planning blijft lastig 
doordat er geen segmentatie is naar bedrijfstypen en kwaliteit (Stec groep, 
2006). De terreinquotiënt bepaalt de ontwikkeling van de werkgelegenheid de 
nieuwbouwvraag en is gedefinieerd als het aantal vierkante meters netto-
oppervlak per werkende. Echter, de mechanisme waarop werkgelegenheid leidt 
tot extra vraag wordt buiten beschouwing gelaten. De ontwikkeling van de 
productie of de toegevoegde waarde zijn alternatieve parameters die tevens 
leidde tot een extra ruimtevraag (ETIN, 1985).  
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De kritiek heeft vooral betrekking op sectoren, waarbij er sprake is van een 
dalende werkgelegenheid en er tegelijkertijd een toenemende vraag ontstaat. 
Dit komt met name voor bij sectoren die gericht zijn op grootschalige 
productieprocessen. Bij deze sectoren speelt de ontwikkeling van het 
productieproces een grotere rol dan de groei van het personeel op de 
additionele vraag. Daarnaast wordt er in de BLM een lineaire verband 
verondersteld tussen werkgelegenheid en ruimtevraag. Deze aanname is vooral 
op kleine schaal niet realistisch. Een uitbreiding van 1 naar 4 werknemers eist 
meer spoed naar extra ruimte. Terwijl een uitbreiding minder noodzakelijk is bij 
een groei van 100 naar 103 werknemers. Dit geeft eveneens aan dat de BLM 
geschikter is voor een groter schaalniveau.  
 
Op macroniveau is de ontwikkeling van de werkgelegenheid een combinatie van 
vestigingen, faillissementen, groei en krimp van bedrijven. Hierbij is het lineaire 
verband het meest eenvoudige verband om de ontwikkelingen op macroniveau 
aan te tonen (Knoben & Traa, 2008). 
Als laatste wordt de grote spreiding in terreinquotiënten in sectoren en 
bedrijfstakken als een ander punt van kritiek gezien. Bedrijven kunnen binnen 
een sector grote verschillen vertonen in het ruimtegebruik. Een voorbeeld is de 
bedrijfstak ‘overige dienstverlening’, waar een grote variatie van bedrijvigheid 
toebehoort zoals politieke organisaties, hobbyclubs, afvalinzameling en 
attractieparken. Deze bedrijven hebben uiteenlopende terreinquotiënten 
(oppervlakte per werkende). De relatie tussen het ruimtegebruik en de 
werkgelegenheid is op het bedrijfstakniveau minder betrouwbaar. De 
homogeniteit van terreinquotiënten neemt nauwelijks toe door het 
onderzoeksgebied te verkleinen. Door de indeling van drie landsdelen in de 
mate van ruimtedruk te verschalen naar COROP-gebieden, leidt dit niet tot de 
reductie van spreiding van terreinquotiënten. Vanwege het nationale karakter 
van de BLM is het regionale niveau de laagste werkbare schaal. Buiten het 
gebruik van de BLM zou een indeling van terreinquotiënten naar stedelijkheid en 
gemeenten de spreiding kunnen beperken.  
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Naast kritiek op de parameters locatietypenvoorkeuren en terreinquotiënten 
zijn er volgens Knoben & Traa (2008) tevens tekortkomingen op de interpretatie 
en de werking van de BLM. Het eerste punt van kritiek is het beleidsbehoudend 
ramen van de BLM. Het probleem ligt hierbij meer aan de interpretatie van de 
resultaten dan de werking van het model. De BLM brengt de behoefte naar 
werklocaties in kaart als het huidige beleid wordt behouden. Nieuwe 
ruimtebesparende maatregelen zoals intensief ruimtegebruik, functiemenging 
en sturing van locatietypenvoorkeuren, als gevolg van beleidsverandering 
blijven buiten beschouwing. De resultaten bieden geen toekomstbeeld, maar 
worden door lagere overheden gebruikt voor de langjarige planning van 
bedrijventerreinen. De tweede tekortkoming is ontstaan als gevolg van het 
langdurige karakter. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met 
conjunctuureffecten. Er wordt gebruik gemaakt van langjarige gemiddelden. Bij 
een langjarige trend spelen conjuncturele verandering geen rol en zou het 
slechts een schijnnauwkeurigheid vormen.  

Alleen bij tijdreeksanalyses van hooguit vijf jaar zijn de conjunctuureffecten 
redelijk betrouwbaar te meten in de vraagramingen. Als laatste tekortkoming is 
het gebruik van de resultaten uit de BLM op kleinere schaalniveaus. De BLM 
leent niet voor het ramen van de lokale bedrijvenplanningen door het ontbreken 
van sectorale scheidingen in de bedrijvigheid. Verder brengt dit met zich mee 
dat er beperkt rekening gehouden wordt met de vervangingsvraag, doordat 
hergebruik van werklocaties nauwkeuriger te meten is op gebouwniveau.  

2.1.2 Uitgiftemethode/ijzeren voorraadmethode 
De uitgiftemethode ofwel de ijzeren voorraadmethode, gebaseerd op de 
gemiddelde jaarlijkse uitgifte uit het verleden, is vanwege de eenvoud populair 
bij gemeenten. Bij deze methode wordt er continu een reserve van grondposities 
ingenomen van drie tot vijf keer de historische jaarlijkse uitgifte. Het toepassen 
van een dergelijk voorraad is niet nodig bij een lange termijn planning zoals de 
BLM. De uitgiftemethode wordt tevens gebruikt om andere vraagramingen op te 
hogen met een ‘strategisch voorraad’. De voornaamste reden dat de 
uitgiftemethode afvalt als nationale of regionale vraagraming is een gebrek aan 
het verwerken van toekomstige ontwikkelingen.  
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Het begrip ijzeren voorraad is afkomstig uit de bedrijfseconomie en betreft de 
voorraad die noodzakelijk is voor de waarborging van de continuïteit van de 
bedrijfsvoering (Olden, 2010). In het geval van bedrijventerreinen betreft de 
ijzeren voorraad de hoeveelheid direct uitgeefbare bouwrijpe grond. De ijzeren 
voorraad bedraagt meestal twee keer de jaarlijkse actuele uitgifte, waarbij de 
kosten van het aanhouden van de voorraad beperkt blijven en voldoende in de 
vraag wordt voorzien. Naast het aanhouden van de ijzeren voorraad dienen er 
tevens voldoende harde plannen te zijn. Integraal Bedrijventerreinen 
Informatiesysteem (IBIS), die de uitgifte van nieuwe werklocaties en het 
bestaande aanbod in kaart brengt, hanteert voor de te realiseren aanbod 
werklocaties de vijf fasen in de planprocedure (tabel 2.1). Chronologisch 
verloopt de planprocedure in vijf fasen: (1) ruimtelijk plan, (2) plan in 
structuurvisie, (3) ontwerp bestemmingsplan, (4) vastgesteld bestemmingsplan 
en (5) vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan. Plannen die behoren tot 
de eerste drie fasen behoren tot de zachte plancapaciteit, waarbij er nog geen 
bestemmingsplan is vastgesteld.  

tabel 2.1 Planprocedure werklocatie. 
Bron: IBIS, 2013.   

Planfasen 

Za
ch

te
 p

la
nn

en
 

1. Er is sprake van een ruimtelijk plan, als de werklocatie niet opgenomen is in 
een streekplan, in een structuurvisie, of in een bedrijventerreinennota, 
maar waarvoor wel een (master)plan is opgesteld en waarover bestuurlijk 
overleg heeft plaatsgevonden. Verder moet de werklocaties specifiek 
afgebakend te zijn. 

2. De plan van een werklocatie is opgenomen in een structuurvisie, dit kan 
gaan om een provinciale of gemeentelijke structuurvisie, maar waar (nog) 
geen bestemmingsplanprocedure voor gestart is. 

3. Een ontwerp van de bestemmingsplan is ter inzage aangeboden aan 
wethouders en burgemeester. 

Ha
rd

e 
pl

an
ne

n 4. De bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, maar er zijn nog 
mogelijkheden om bezwaar te tekenen. 

5. Er geldt een (vastgesteld en) onherroepelijk bestemmingsplan. In dit geval is 
het bestemmingsplan voor een werklocatie vastgesteld en definitief. 
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Bij de harde plancapaciteit is er voor een werklocatie reeds een 
bestemmingsplan vastgesteld. Voor de harde plannen geldt verder dat voor 
deze plannen de gronden nog niet bouwrijp zijn gemaakt. De benodigde areaal 
harde plannen is gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeltijd van acht jaar (van 
het opstellen van het bestemmingsplan tot het bouwrijp maken van gronden). 
Uitgangspunt is dat de harde plancapaciteit minimaal acht jaar moet voorzien in 
de actuele vraag ofwel de gerealiseerde uitgifte in het voorgaande jaar (Olden, 
2010). Bouwgronden voor bedrijventerreinen zijn met dit planningsprincipe 
direct uit voorraad leverbaar en voorzien gemeenten jarenlang in de vraag. 
Tegelijkertijd stimuleert het op peil houden van een ijzeren voorraad de 
ruimteclaim en overschotten, wanneer de vraag en uiteindelijk de jaarlijkse 
uitgifte afneemt (de Vaan, 2013). 

2.1.3 Fysieke productiemethode 
De fysieke productiemethode leidt zoals de naam al suggereert direct de 
ruimtevraag af van verwachte ontwikkelingen van de fysieke productie ofwel de 
toegevoegde waarde. Deze methode is met name zinvol bij bedrijfstakken, 
waarbij er op grote schaal fysieke objecten worden geproduceerd. Bij deze 
bedrijvigheid is de productietoename een relevantere parameter dan 
werkgelegenheid. In dit geval wordt het productievolume of de 
goederenstromen gecombineerd met de ruimteproductiviteit (toegevoegde 
waarde per vierkante meter). De veronderstelling is dat een toename van de 
(arbeids)productiviteit leidt tot een ruimtevraag. Daarnaast is het mogelijk om 
bij deze methode een sectorale segmentatie toe te passen.  

De ruimteproductiviteit per sector wordt berekend door de verwachte 
toegevoegde waarde per sector te delen met de terreinquotiënt van de 
bijbehorende sector. Verder wordt er bij deze methode een variant van de 
locatietypenvoorkeur gebruikt om de ruimtevraag naast sector ook naar 
typologie te segmenteren, zoals zware bedrijvigheid, functioneel, logistiek of 
hoogwaardig. Door het gebruikmaken van vormen van terreinquotiënten en de 
locatietypenvoorkeur is de fysieke productiemethode meer een variant, dan een 
alternatief voor de BLM. Door de benadering vanuit de toegevoegde waarde en 
segmentatie naar sector en typologie leent deze methode zich beter voor 
specifieke regio’s (zoals de regio Eindhoven) en een kleinere onderzoeksgebied 
dan de BLM.  
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In de praktijk blijkt het bepalen van de verwachte ruimteproductiviteit een 
lastige zaak te zijn. Enerzijds is er een solide theoretische verantwoording 
vereist en anderzijds gecomplementeerd worden met een grote hoeveelheid 
empirische data (Knoben & Traa, 2008).  

Op het niveau van COROP-gebieden en voor de relevante sectoren met 
grootschalige fysieke productie is deze methode een geschikt alternatief. 
Volgens Bureau Buiten (2012) spelen een aantal trends een rol in de 
ontwikkeling van de toegevoegde waarde. Enerzijds wordt er met hetzelfde of 
zelfs minder aantal werkende steeds meer geproduceerd, mede door 
automatisering en outsourcing. Met als gevolg dat de productiviteit 
(toegevoegde waarde) en arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per 
werkende) toeneemt. Anderzijds betekent een toename van de 
ruimteproductiviteit door ontwikkelingen zoals intensiever bouwen en het 
nieuwe werken een afname van de vraag.  

Volgens Bureau Buiten is het eerste effect (toename arbeidsproductiviteit) 
groter dan het tweede effect (toename ruimteproductiviteit). Regio’s met een 
toenemende arbeidsproductiviteit zullen rekening houden met een 
aanhoudende vraag (Hagens & Kruisselbrink, 2012).  

2.2 Vraagprognose Bureau Buiten (2012) SGE 
Bureau Buiten heeft in 2012 de vraagraming opgesteld voor bedrijventerreinen 
in het Stedelijk Gebied Eindhoven voor de perioden 2012 – 2020 en 2020 – 2030. 
Traditioneel wordt de verwachte vraag naar bedrijventerreinen geprognotiseerd 
op basis van de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid. Bureau Buiten 
heeft de vraag voor het Stedelijk Gebied gebaseerd op de verwachte 
ontwikkeling van de toegevoegde waarde (productiviteit) met de fysieke 
productiemethode. Het gaat hierbij om het aandeel toegevoegde waarde 
exclusief de effecten van prijsstijgingen die voortkomen uit bedrijventerreinen. 
In algemene zin is de toevoegde waarde de resultante van de productie 
vermindert met de waarde van het verbruik. De som van de toegevoegde 
waarde vanuit alle sectoren in Nederland wordt ook wel het bruto binnenlands 
product genoemd (CBS, 2014a). 
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Vanwege de verschillen in de verwachte verhuisbereidheid van bedrijven in de 
regio is in samenspraak met het SRE en de betrokken ambtenaren een 
afsplitsing tussen het westen en het oosten toegepast. Het oostelijk deel betreft 
de bedrijvigheid in de gemeenten Helmond en de overige locaties behoren tot 
het westelijk deel van het Stedelijk Gebied Eindhoven (figuur 2.1).  

 
figuur 2.1 Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven (West en Oost). 
 
De vraagraming is geprognotiseerd in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin en 
er is tevens rekening gehouden met de implicaties vanuit de te realiseren 
infrastructuur (Noordoostcorridor) en de regionale economische ambities, 
waarbij met name de ruimtevraag vanuit de speerpuntsectoren worden bediend 
(Brainport2020 visie). De Noordoostcorridor ook wel ‘de Ruit’ genoemd is een 
nieuwe verbinding die de bereikbaarheid per auto tussen het westen en het 
oosten van het Stedelijk Gebied moet verbeteren. De integrale aanpak op de 
infrastructuur heeft als doel het verlichten van de huidige verkeersdruk rondom 
de dorpskernen als gevolg van de groeiende economische activiteiten in de 
regio.  
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Tussen Son en Aarle-Rixtel (ten noorden van Helmond) is er een nieuwe snelweg 
gepland en de N279, tussen Aarle-Rixtel en Asten (ten zuiden van Helmond) en 
de A67, tussen Asten en Leenderheide (groengebied ten zuiden van Eindhoven) 
worden verbreed. In figuur 2.2 wordt het voorkeursalternatief van ‘de Ruit’ 
rondom Eindhoven afgebeeld, waarbij de verhouding van de maatschappelijke 
baten-kosten het gunstigst is ten opzichte van andere mogelijkheden (De Ruit 
Brabant, 2014).  
  

 
 
figuur 2.2 De Ruit om Eindhoven. 
Bron: deruitbrabant.nl, 2014. 
 
Per 27 november 2014 heeft de Tweede Kamer tegen de plannen rondom de 
Noordoostcorridor gestemd en trekt daarmee €271 miljoen van de Rijksbijdrage 
terug voor het project met een totale kostenpost van €880 miljoen. De 
Rijksbijdrage wordt ingezet voor de verbreding van de Rijkswegen A67 en A58 
tussen Eindhoven en Vlissingen (ED, 2014b). Hiermee is op het moment van 
schrijven onduidelijk of de nieuwe snelweg tussen Son en Aarle-Rixtel zonder de 
Rijksbijdrage ontwikkeld kan worden. 
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Vanuit de Brainport2020 visie zijn binnen de regio High Tech Systems & 
Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design aangeduid als speerpunt-
sectoren. Met name de sectoren HTSM en Food dragen sterk bij aan de 
Nederlandse economie door export en private R&D investeringen (Brainport 
Development, 2011). Hieronder zullen allereerst de zeven categorieën 
bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven behandeld worden. 
Vervolgens wordt er dieper op de vijf speerpuntsectoren in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven ingegaan. 
 
2.2.1 Categorieën bedrijventerreinen  
De vraag naar bedrijvigheid in het Stedelijk Gebied blijkt uit onderzoek van de 
Stec groep (2012) te bestaan uit drie hoofdsegmenten en zeven deelsegmenten 
(tabel 2.2).  
 
tabel 2.2 Typen bedrijventerreinen. 
Bron: Stec groep, 2012. 

Hoofdsegmenten 
      Verschijningsvorm           Specifieke eisen Brainportvraag 

Deelsegmenten 
• Hoogwaardig 
• Modern gemengd 
• Functioneel 

• Logistieke locaties 
• Kantoorachtige locaties 
• Zware bedrijvigheid 

(milieuhinderlijk) 

• Campussen 

 
Het eerste hoofdsegment is gebaseerd op het niveau van kwalitatieve 
verschijningsvorm. Binnen dit segment zijn drie deelsegmenten te onder-
scheiden; hoogwaardig, modern gemengd (gemiddeld) en functioneel 
(laagwaardig). Het tweede hoofdsegment is toegespitst op gebruikers die 
specifieke eisen stellen aan de vestigingslocatie; logistieke, kantoorachtige 
locaties (bedrijventerreinen met meer dan 50% en minder dan 100% 
kantooroppervlak) en locaties voor zware (milieuhinderlijke) bedrijvigheid. 
Hierbij zijn de kantoorachtige bedrijventerreinen een apart deelsegment die 
raakvlakken vertonen met de kantorenmarkt.  
Dit heeft vooral effect op de vraagraming naar deze deelmarkt van 
bedrijventerreinen. De derde en laatste segmentering omvat niet een specifieke 
categorie, maar omvat de zogeheten Brainportvraag die dwars door alle andere 
categorieën loopt. Deze laatste type bedrijvigheid zijn de campuslocaties.  
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Campussen hebben over het algemeen vier kernelementen: een fysieke locatie 
met hoogwaardige bedrijfsruimte en faciliteiten (ondernemers), nadruk op 
Research & Development en kennisintensieve activiteiten (onderzoekers), een 
concentratie van kennisdragers (onderwijs) en actieve open innovatie.  
De actieve open innovatie die tot stand komt door de samenwerking tussen 
ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen en overheden wordt ook wel 
de Triple Helix genoemd. Campuslocaties voorzien naast de vraag naar reguliere 
hoogwaardige bedrijfsruimte tevens de vraag vanuit onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen. Campuslocaties onderscheiden zich van andere 
bedrijvigheid door de focus op de R&D activiteiten en samenwerking in de Triple 
Helix. Campussen bedienen meerdere sectoren, maar met name de 
speerpuntsectoren. Het vormt daarmee een aparte categorie in zowel de vraag 
als het aanbod. De realisatie van campussen is geen geïsoleerde 
vastgoedontwikkeling, omdat het succes van een dergelijke locatie afhankelijk 
is van de clusterontwikkeling met het regionale vestigingsklimaat (BCI, 2010).  
 
Campussen versterken en zijn onderdeel van de regionaal-economische 
omgeving en vormen een fysieke basis voor de bestaande cluster van met elkaar 
verbonden bedrijven/instituten behorend tot een bepaalde technologiebranche. 
In de regio Eindhoven zijn de belangrijke technologiebranches de vijf 
speerpuntsectoren: High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en 
Design. De meerwaarde van campussen die hier onderstreept moet worden, is 
dat deze locaties de clusters, waarmee de regio uitblinkt, verder versterkt. Als 
het cluster niet excelleert zal het succes van de campus uitblijven. De 
belangrijkste gevolgen van een succesvolle campus op de regionale economie is 
de werkgelegenheidsontwikkeling en een hogere omzet door de interactie 
tussen de R&D activiteiten op een campus en de productieketen buitenaf. Naast 
bedrijven zal een campus tevens afgestudeerden aantrekken, wat indirect een 
impuls geeft aan de welvaart van de bevolking en de vraag naar huisvesting. Met 
name het binnenhalen van grote (internationale) bedrijven, kennis- en 
onderwijsinstellingen op een campus, marketingplan en afstemming tussen 
campusinitiatieven zijn van belang voor de succesvol doorontwikkeling van 
campuslocaties (BCI, 2010). In paragraaf 3.3 wordt het aanbod van campussen 
in het Stedelijk Gebied Eindhoven behandeld.  
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2.2.2 Speerpuntsectoren en locatie-eisen 
Uit onderzoek van Bureau Buiten (2012) en Buck Consultants International 
(2012) zijn er diverse trends zichtbaar bij de vijf speerpuntsectoren in het 
Stedelijk Gebied. Voor elk van deze speerpuntsector spelen er diverse trends een 
rol die invloed heeft op de ruimtevraag vanuit deze sectoren. 
 

1. High Tech Systems & Materials (HTSM) bestaat uit diverse 
bedrijfsactiviteiten die te werk gaan met machines en elektronica, ICT en 
techniek in het ontwerp- en ontwikkelingsproces. In de regio zijn de bedrijven 
ASML en VDL binnen het HTSM-sector (Brainport Development, 2013). Op dit 
moment concentreert HTSM zich in het zuidwesten van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven (Tordoir, 2013). Om volledig te kunnen benutten van open innovatie 
wordt er meer uitbesteed en samengewerkt in de productieketen. Daarnaast is 
er een toename te zien van startende ondernemingen als gevolg van nieuwe 
technieken. Verder zijn de grote bedrijven ontwikkeld tot ‘kop-staart’ bedrijven, 
waarbij veel is uitbesteed aan midden- en kleinbedrijven (MKB’s). Deze trends 
leidt tot een stijgende vraag naar zowel locaties met centrale (lab)faciliteiten en 
campuslocaties als kleinschalige en goedkope bedrijfsruimte. Verder wordt de 
nabijheid tot de toeleveranciers steeds belangrijker voor maatwerk en 
flexibiliteit en maatwerk. Dit bevordert met name clustervorming van bedrijven 
en toeleveranciers in de regio. Bedrijven uit de HTSM sector vragen middelgrote 
tot grote kavels op moderne gemengde/hoogwaardige terreinen in een 
stedelijke omgeving met R&D-faciliteiten en de toeleveranciers in de buurt.  

 
2. De Food sector, soms ook wel Agrofood genoemd, omvat bedrijven 

uit de voedselmiddelenindustrie die veronderstellen dat een gezond leven 
voortkomt uit gezond eten. Deze topsector concentreert zich met name in 
Helmond en het oosten van de regio in de Peelgemeenten (Tordoir, 2013). 
Maatschappelijke problemen, zoals vergrijzing en overgewicht en de hoge eisen 
die consumenten stellen aan de beleving leiden tot innovaties met voeding die 
zowel gezond als smaakvol, gemakkelijk en veilig moet zijn. Een cross-over met 
nanotechnologie vanuit de HTSM sector biedt oplossingen voor dergelijke 
uitdagingen (Holland High Tech, 2011). De voedselmarkt is sterk onder invloed 
van de globalisering met het regionaliseren en internationaliseren van productie 
en handel.  
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Enerzijds ontstaat er vanuit deze topsector vraag naar vestigingsmogelijkheden 
voor MKB’s en anderzijds is er behoefte naar ruime kavels die multimodaal 
ontsloten en bestemd zijn voor de logistiek. De vraag naar campuslocaties 
ontstaat met name door de R&D activiteiten. 

 
3. Bedrijven uit de Automotive sector hebben als uitdaging het slimmer, 

veiliger en groener maken van mobiliteit door middel van innovaties op het 
gebied van High Tech. In de regio ligt het zwaartepunt van deze sector in 
Helmond met het High Tech Automotive Campus. Er ligt een sterke nadruk op 
uitbesteding, export en innovatie, omdat Nederland geen tot weinig auto’s meer 
zelf produceert. Verder ontstaat er een toenemende belang voor het 
kenniscomponent, zoals het standaardiseren en specialiseren van productie-
ontwikkeling in deze groeiende markt. Vooral voor bedrijven bij deze sector 
worden er hoge eisen gesteld aan bereikbaarheid van de vestigingslocatie. 
Daarnaast heeft de Automotive sector vooral baat bij de kennisuitwisselingen 
tussen de Triple Helix op campussen.  

 
4. De speerpuntsector Lifetec of Life Sciences omvat de samensmelting 

van de gezondheidszorg, biomedische en de nanotechnologie. Het gaat hierbij 
met name om op welke wijze biochemie functioneert op nanoniveau. Net zoals 
bij de Food sector spelen maatschappelijke problemen bij deze sector een rol. 
Vanwege dergelijke problemen en nieuwe technologieën zoals domotica 
ontstaat er tegenwoordig steeds meer aandacht voor Lifetec. Doordat er sprake 
is van een toenemende integratie met andere topsectoren ligt de nadruk op 
export van diensten en producten. Voor het maximaal benutten van deze 
kruisbestuiving van kennis wordt sectordiversiteit van en binnen locaties steeds 
belangrijker. De vraag vanuit deze sector oriënteert zich met name op 
hoogwaardige bedrijfslocaties of campussen voor innovatiemogelijkheden met 
lab- en testruimtes. 

 
5. De speerpuntsector Design behoort tot de creatieve industrieën, zoals 

reclamebureaus, interieurbouw, industrieel ontwerp en vormgeving etc. Net 
zoals bij de Lifetec vindt er integratie plaats tussen Design en andere 
topsectoren. Ondernemingen in de Design sector kenmerken zich vooral door 
een groot aantal kleine ondernemingen. Vooral bij deze sector geldt dat de 
vraag niet expliciet op campuslocaties terecht komt. Het eerder van belang dat 
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er een diversiteit aan sectoren in de bedrijfslocaties aanwezig is. Over het 
algemeen vereist de Design sector zowel goedkope bedrijfslocaties als locaties 
buiten bestaande bedrijventerreinen in binnenstedelijke gebieden. 
 
Wanneer de bovengenoemde locatiewensen worden vertaald naar typen 
bedrijventerreinen ontstaat het volgende beeld (tabel 2.3). Voor elke 
speerpuntsector is aangegeven welke van de zeven typen bedrijventerreinen 
past bij de locatiewensen. Het valt op dat de vraag vanuit de speerpuntsectoren 
niet volledig terecht komt op campuslocaties en dat er tevens andere soorten 
bedrijventerreinen geschikt zijn. 
 
tabel 2.3 Speerpuntsector-Bedrijventerreinentypen – Combinatie. 

Ty
pe

n 
be

dr
ijv

en
te

rr
ei

ne
n 

 Speerpuntsectoren 
HTSM Food Automotive Lifetec Design 

Hoogwaardig X X X X X 
Modern gemengd X X  X X 
Functioneel    X X 
Logistiek  X X   
Kantoorachtige      X 
Zwaar   X   
Campussen X X X X X 

 
De vijf eerdergenoemde speerpuntsectoren zijn nog volop in ontwikkeling en 
zijn verantwoordelijk voor een substantieel deel van de werkgelegenheid in de 
regio. In het Stedelijk Gebied Eindhoven groeit het aantal vestigingen van de 
Design sector in recente jaren het sterkst. In 2013 is het aantal ondernemingen 
in deze sector ten opzichte van het jaar daarvoor met 6,8% gestegen.  
Verder nam het aantal vestigingen van de sectoren lifetec (2,7%) Food (1,9%) en 
HTSM (1,4%) tevens toe (Brainport Development, 2013). Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de Design sector zich kenmerkt door kleinschalige ondernemingen.  
Als er wordt gekeken naar het aantal banen ontstaat er dus een ander beeld. In 
2012 vertegenwoordigen deze speerpuntsectoren 16%, ofwel 64.099 van de 
private banen in Zuidoost-Brabant (Brainport Development, 2013).  
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Vergeleken met landelijke cijfers is het regionaal aandeel HTSM van de 
werkgelegenheid sterk vertegenwoordigd. De overige topsectoren bezitten een 
groeipotentie die van belang is voor de regio, maar blijft momenteel bescheiden 
van omvang (Hagens & Kruisselbrink, 2012).  
In figuur 2.3 is te zien dat desondanks de Design sector sterk groeit nog in 
verhouding beperkt verantwoordelijk is voor het aantal banen in de regio en in 
Nederland.  
 
figuur 2.3 Banen per speerpuntsector Zuidoost-Brabant en Nederland. 
Bron: Brainport Development, 2013 & Lisa, 2012. 

2.3 Toekomstscenario’s Bureau Buiten (2012) SGE 
Voor de vraagraming naar bedrijventerreinen heeft Bureau Buiten twee 
prognoses ontwikkeld. De TM®-scenario (een regionale ‘Transatlantic Market’-
scenario) en een aanvullende Brainport-scenario (de behoefte naar 
bedrijventerreinen om de groei van de Brainportambities te faciliteren). 
Hieronder worden beide scenario’s kort toegelicht. 
 
2.3.1 Transatlantic Market®-scenario  
Het Rijk, provincies en de gemeenten zijn in het convenant bedrijventerreinen 
akkoord gegaan om toekomstige vraagramingen te baseren op het 
Transatlantic Market-scenario, waarbij nodig regionale bijstellingen zijn 
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toegestaan. Bureau Buiten hanteert net zoals de overheden het TM-scenario, 
een van de vier toekomstscenario’s ontwikkeld door het Planbureau voor de 
Leefomgeving. In tabel 2.4 zijn de nationale kenmerken van het TM-scenario 
opgesomd. De andere drie scenario’s zijn Global Economy, Strong Europe en 
Regional Communities. Elk scenario varieert op twee tegenstellingen; 
overheidsgericht versus marktgericht en regionale versus mondiale oriëntatie.  

De toekomstscenario’s zijn gepubliceerd in 2004 en hebben betrekking tot de 
tijdvakken 2001 – 2020 en 2020 – 2040. In bijlage 1 zijn de totstandkoming en de 
kenmerken van de vier toekomstscenario’s beschreven.  

tabel 2.4 Kenmerken Transatlantic Market-scenario. 
Bron: PBL, 2014. 

Transatlantic Market 
- Regionale oriëntatie  
- Nationale belangen gaan voor Europese belangen. 
- Europese uitbreiding blijft uit. 
- De EU focust op VS en transatlantische economische integratie. 
- China en Rusland raken geïsoleerd op economisch en politiek gebied. 
- Relatief hoge economische groei (gemiddeld 1,8%). 
- Lage werkloosheid (gemiddeld 6,4%). 
- Grootste inkomensverschillen. 
- (Sociale) voorzieningen zijn laag. 

 
Bureau Buiten heeft voor de vraagraming voor bedrijventerreinen het nationale 
TM-scenario bijgesteld naar een regionale toekomstscenario (TM®). Allereerst is 
het regionale deel van de nationale ontwikkeling van de toegevoegde waarde 
van het TM-scenario bepaald. Verder is de vraagraming naar boven gesteld 
gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen van de regionale speerpuntsectoren 
(HTSM, Food, Automotive, Lifetec en Design). Deze bijstellingen uiten zich in een 
groeiverwachting van de toegevoegde waarde tot 2020 die lager uitkomt dan in 
de nationale TM-scenario (van een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,2% naar 
1,8%). Voor de periode 2020 – 2030 komt de gemiddelde groei gelijk op de 
nationale variant op 1,6% per jaar. De toekomstige ontwikkelingen van de 
toegevoegde waarde ofwel de productiewaarde per sector bepaalt in wezen de 
vraag naar bedrijfsruimte in de regio. 
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2.3.2 Brainport-scenario  
Het Brainport-scenario is een aanvulling op de TM®-scenario om de gewenste 
economische groei-ambitie van 3% per jaar in de regio te realiseren. De 
jaarlijkse groei uit de twee tijdvakken uit de TM®-scenario moeten dus op het 
niveau van 3% per jaar komen. Voor de periode tot 2020 moet er jaarlijks een 
extra groei van 1,2% van toegevoegde waarde gerealiseerd worden en tussen 
2020 en 2030 is benodigde groei nog eens 1,4%. Bureau Buiten stelt dat dit 
scenario slechts bedoeld is als een strategisch middel om de gevolgen van de 
regionale ambities in kaart te brengen. Het dient zeker niet als taakstelling te 
zijn voor de regio. Als er wordt gekeken naar historische gemiddelde 
percentages van de toegevoegde waarde lijken de verwachte groeicijfers hoog 
uit te vallen. In tabel 2.5 zijn de groeicijfers van de toegevoegde waarde van de 
periode 2000 – 2010 en de verwachte cijfers van de TM®-scenario en de 
Brianport-scenario. 

tabel 2.5 Ontwikkeling jaarlijkse toegevoegde waarde. 
Bron: Hagens & Kruisselbrink, 2012; Sistermans, 2014. 

  Feitelijk Prognose 
Gebied 2000 - 2010 2010 - 2020 2020 - 2030 
Stedelijk Gebied Eindhoven 1,0%   
Nederland 1,6% 2,2% 1,6% 
Toekomstscenario’s   
TM®  1,0% 1,8% 1,6% 
Brainport (ambitie) 2,2%II 3,0% 3,0% 

 
De groeicijfers van de jaarlijkse toegevoegde waarde in het donkergroen zijn de 
geprognotiseerde waarden van de nationale variant van de Transatlantic 
Market-scenario. Een voorwaarde om de verhoogde groei te realiseren van 1,8% 
en 1,6% is een verbeterde bereikbaarheid binnen de regio (de Noordoost-
corridor).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
IIbetreft groei Bruto Regionaal Product 2003 – 2013. 
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In figuur 2.4 is de groei van het Bruto Regionaal Product in Nederland en 
Zuidoost-Nederland. Zuidoost-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) wordt 
gezien als de gehele Brainportregio. Het valt op dat de groei in de Brainportregio 
ongeveer gelijk is aan het landelijke niveau met een uitzondering in 2010, 
waarbij de groei in de regio beduidend hoger is. Vooral het crisisjaar 2008, 2012 
en 2013 zijn slechte jaren voor de economie. Gemiddeld is de groei van het BRP 
tussen 2003 en 2013 2,2% (Sistermans, 2014). Een extra kanttekening is dat het 
in de figuur gaat om het Bruto Regionaal Product, wat de som is van alle 
toegevoegde waarde in de regio. De jaarlijkse toegevoegde waarde in tabel 2.5 
betreft alleen datgene wat geproduceerd wordt op bedrijventerreinen. In 
werkelijkheid zal, het BRP dat betrekking heeft op de vraagraming lager 
uitvallen. De regionale ambitie van een economische groei van 3% lijkt in het 
licht van de feitelijke cijfers fors achter te lopen. 

figuur 2.4 Economische groei van het Bruto Regionaal Product (2003 – 2013). 
Bron: Sistermans, 2014. 

Volgens het TM®-scenario groeit de toegevoegde waarde afkomstig van sectoren 
gevestigd op bedrijventerreinen jaarlijkse met 1,8% in de periode tussen 2012 en 
2020. In de periode van 2020 tot 2030 wordt er een gematigde groei verwacht 
van jaarlijks 1,6% (gelijk aan het nationale TM-scenario). De toekomstige vraag 
in het TM®-scenario is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de 
ruimteproductiviteit (toegevoegde waarde per ha). Verwacht wordt dat de 
gerealiseerde ontwikkeling van de toegevoegde waarde in het verleden zich 
verder zal doorzetten. Deze groei zal echter op de lange termijn na 2020 
afvlakken. Het behalen van de jaarlijkse groei van 3% is sterk afhankelijk van 
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twee aspecten; de arbeidsmarkt en de bereikbaarheid in de regio (Hagens & 
Kruisselbrink, 2012; BCI, 2012). Om de benodigde groei van het Brainport2020-
visie mogelijk te maken, moet de beroepsbevolking met 60.000 toenemen tot 
293.000 in 2030. De werkgelegenheid op bedrijventerreinen is tot de 
eeuwwisseling toegenomen, waarbij de groei in de afgelopen tien jaar 
gestabiliseerd is. Weliswaar wordt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde 
gekenmerkt met conjuncturele schommelingen, is er gemiddeld gezien sprake 
van een stijgende lijn. De verwachting is dat er in de toekomst de 
werkgelegenheid gaat dalen in navolging van vergrijzing en krimp, hoewel het 
aandeel toegevoegde waarde door bedrijven op bedrijventerreinen verder 
toeneemt. Sectoren die huisvesten op bedrijventerreinen, zoals industrie en 
logistiek kenmerken zich door een hoger gemiddeld arbeidsproductiviteit dan 
sectoren op andere locaties. 

Gezien de ontgroening, de vergrijzing en een toenemende vraag in de zorg lijken 
de groeimogelijkheden beperkt. Een voorwaarde om deze groei te stimuleren is 
het op orde stellen van de bereikbaarheid van het Stedelijk Gebied Eindhoven 
(de realisatie van de Noordoostcorridor). Hierbij kunnen de tekorten op de 
regionale arbeidsmarkt opgevangen worden door de inkomende pendel en 
kenniswerkers uit het buitenland. Voor deze thesis is tevens de analyse van het 
Brainport-scenario van belang om de gevolgen van het realiseren van de 
regionale ambities duidelijk te maken. Na de publicatie van de resultaten van 
Bureau Buiten heeft de regio het Brainport-scenario als ruimtelijk streven 
omarmd en is het TM®-scenario (de verwachte vraag) achterwege gelaten. In de 
notitie ‘Regionale programmering bedrijventerreinen’ (2013) is het Brainport-
scenario door de Provincie Noord-Brabant en het SRE aangenomen als 
uitgangspunt voor de toekomstige vraag (SRE & Provincie Noord-Brabant, 2013). 
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2.4 Kwantitatieve vraagraming 	  
In tabel 2.6 is de vraag naar bedrijventerreinen voor beiden scenario’s in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven weergeven, zoals onderzocht is door Bureau Buiten. 
Het TM®-scenario is de verwachte vraag naar bedrijventerreinen en het 
Brainport-scenario is hiervan een aanvulling om de beoogde regionale groei van 
3% te faciliteren. Bij het nog sterker doorzetten van structurele veranderingen 
zoals een toenemende populariteit van multifunctionele gebieden in 
woonwijken en een afnemende populariteit van monofunctionele bedrijven-
terreinen zal de vraag in realiteit lager zijn dan verwacht bij het TM®-scenario. Bij 
de vraagraming is rekening gehouden met de vervangingsvraag (de vraag naar 
nieuwe locaties als gevolg van functionele transformatie). De vervangingsvraag 
voor het Stedelijk Gebied bedraagt tot 2030 in het TM®-scenario 54 ha. De 
verdeling tussen oost en west is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de 
toegevoegde waarde; in de eerste periode is het aandeel van het oosten 18% en 
in de tweede periode 22%. Het aandeel vraag van het oosten neemt in de 
toekomst toe en dit komt met name door de grote ruimtegebruikers zoals de 
sectoren Food, Automotive en logistiek. 
 
tabel 2.6 Kwantitatieve vraag bedrijventerreinen in netto hectare per scenario.  
Bron: Hagens & Kruisselbrink, 2012. 

 2010 – 2020 2020 – 2030 
Oost West Totaal Oost West Totaal 

TM®-scenario (verwacht) 31 140 171 18 64 82 
Brainport-scenario (ambitie) 41 189 230 30 119 149 

 
De vraagramingen naar bedrijventerreinen van Bureau Buiten prognosticeren de 
vraag vanaf 2010. Het is daarom van belang om de gepasseerde jaren van 
uitgifte van de vraagramingen af te trekken. De meest recente informatie over 
de uitgiften van IBIS dateren uit 2012. In tabel 2.7 wordt voor de periode 2003 – 
2012 de jaarlijkse uitgiften van bedrijfskavels weergegeven. Hierbij is er tevens 
een onderscheid gemaakt tussen bedrijventerrein in het oosten (Helmond) en 
het westen (overige gemeenten). In de periode tussen 2010 en 2012 is er in de 
regio 29,07 ha aan bedrijfskavels uitgegeven. Het overgrote deel hiervan is 
uitgegeven in het westen met 24,38 ha en 4,69 in het oosten. De 
geprognotiseerde vraag in het eerste tijdvak kan ingekaderd worden naar 2013 – 
2020.  
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De totale vraag van het TM® en Brainport-scenario komen respectievelijk uit op 
141,93 en 200,93 ha. In tabel 2.8 zijn de gecorrigeerde kwantitatieve 
vraagramingen naar bedrijventerreinen te vinden voor het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. 
 
tabel 2.7 Netto uitgiften van bedrijfskavels SGE in hectaren 2003 – 2012. 
Bron: IBIS, 2004 – 2013. 
  

 
tabel 2.8 Gecorrigeerde kwantitatieve vraag bedrijventerreinen in netto ha. 

 2013 – 2020 2020 – 2030 
Oost West Totaal Oost West Totaal 

TM®-scenario (verwacht) 26 116 142 18 64 82 
Brainport-scenario (ambitie) 36 165 201 30 119 149 

 
Uit tabel 2.7 is tevens het tienjarige gemiddelde van de periode 2003 – 2012 te 
herleiden van 14,29 ha. Op dezelfde manier kan de uitgiftesnelheid van de 
verwachte vraag bepaald worden. De gemiddelde uitgiftesnelheid van de eerste 
periode van acht jaar in de twee scenario’s zijn respectievelijk 17,75 en 25,13 ha 
per jaar. Bij beide scenario’s ligt de uitgiftesnelheid boven het gemiddelde van 
de periode 2003 – 2012. Daarnaast is de beoogde uitgiftesnelheid om de 
regionale ambities van de Brainport te realiseren hoger dan ooit te voren. De 
pieken van de totale regio in 2005 en 2007 liggen met respectievelijk 22,93 en 
23,51 ha onder het Brainport-scenario. Hieruit is te concluderen dat er een grote 
inhaalslag te maken is. Uit de ontwikkeling van de netto uitgiften in de recente 

Jaren Oost West Totaal 

2003 4,28 11,64 15,92 

2004 0,08 4,93 5,01 

2005 11,76 11,17 22,93 

2006 2,76 13,09 15,85 

2007 5,51 18,00 23,51 

2008 4,36 11,20 15,56 

2009 0,00 15,03 15,03 

2010 0,57 5,11 5,68 

2011 0,00 6,28 6,28 

2012 4,12 12,99 17,11 

Gemiddeld 3,34 10,94 14,29 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



STAD vs REGIO 
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
50 

jaren is te zien dat na het diepe dal van 2010 de uitgifte per jaar terug naar het 
gemiddelde klimt. In de periode 2020 – 2030 is er bij beide scenario’s sprake van 
een gematigde uitgiftesnelheid van 8,2 en 14,9 ha per jaar.  

2.5 Kwalitatieve vraagraming  
Net zoals bij de kwantitatieve vraagraming wordt ook per typen bedrijventerrein 
de uitgegeven bedrijfskavels in de periode 2010 – 2012 van de vraagraming van 
Bureau Buiten afgetrokken. De gegevens over de uitgegeven bedrijfskavels zijn 
gebaseerd op de jaarlijkse inventarisaties van IBIS. In bijlage 4 zijn voor deze 
drie jaren de plannen opgesomd waar uitgifte van kavels heeft plaatsgevonden 
in het Stedelijk Gebied Eindhoven. In tabel 2.9 zijn de typen bedrijventerreinen 
per deelgebied aangegeven. Het valt op dat de meeste bedrijfskavels die 
uitgegeven zijn behoren tot het modern gemengde segment.  

tabel 2.9 Uitgiften per deelgebied SGE periode 2010 – 2012. 
Typen bedrijventerrein Oost West Totaal (hectare) 
Zwaar 4,69 0 4,69 
Modern gemengd 0 14,72 14,72 
Functioneel 0 9,66 9,66 
Totaal 4,69 24,38 29,07 

 
In tabel 2.10 is de vraagraming uit de TM®-scenario gesegmenteerd naar de 
verschillende typologieën in bedrijfsruimte. Bureau Buiten hanteert dezelfde 
segmentering van bedrijventerreinen als de Stec groep. Zij hebben in 2012 
onderzoek gedaan naar het aanbod bedrijventerreinen in de regio. Verder heeft 
Bureau Buiten vanwege de bescheiden omvang en de enige mate van 
uitwisselbaarheid (met milieucategorie als enige beperkende factor) de 
segmenten functioneel en zwaar bij elkaar gevoegd. In de periode 2020 – 2030 
ontstaat er in het Brainport-scenario een negatieve vraag in het functionele en 
zware segment. In de praktijk moet nog blijken of de negatieve rekenkundige 
vraag daadwerkelijk leidt naar beschikbare ruimte. 
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tabel 2.10 Segmentering van de vraag naar bedrijfsruimte TM®-scenario. 
TM®-scenario 2013 – 2020 2020 – 2030 

 Oost West Totaal Oost West Totaal 
Modern gemengd 12 43 55 9 35 43 
Hoogwaardig 6 42 48 4 26 29 
Logistiek 7 29 36 4 13 17 
Functioneel/zwaar 1,3 1,3 2,7 2 -9 -7 
Totaal 26 116 142 18 64 82 

 
Voor het Brainport-scenario heeft Bureau Buiten de segmentering naar de vraag 
niet bekendgemaakt. In het rapport van Bureau Buiten komt naar voren dat het 
verschil tussen het TM® en Brainport-scenario een opwaartse bijstelling is naar 
een jaarlijkse groei van 3% per tijdvak in plaats van respectievelijk 1,8% en 1,6%. 
Het is echter onduidelijk of de verschillende sectoren lineair ten opzichte van 
elkaar toenemen, daardoor blijft een kwalitatieve segmentering van de behoefte 
naar bedrijventerreinen voor het Brainport-scenario uit. Daarnaast maakt de 
negatieve vraag in het segment functioneel/zwaar het lastig om de vraagraming 
van het Brainport-scenario te herleiden. 

Zoals eerder is aangegeven, is een kritiekpunt van de bedrijfslocatiemonitor de 
interpretatie van de resultaten als toekomstbeeld, in plaats van een middel om 
het beleid te toetsen. In het geval van het Stedelijk Gebied Eindhoven wordt 
tevens de toetsing van het beleid als taakstelling gezien. Regionaal zijn er sinds 
2013 afspraken gemaakt tussen de gemeenten in het Stedelijk Gebied in de 
afstemming van de werklocaties. Het aanbod bedrijventerreinen is echter 
afgestemd op het Brainport-scenario. In essentie is dit scenario bedoeld om 
inzicht te bieden op de consequenties van de regionale economische ambities. 
Allereerst ontbreekt er kwalitatieve inzicht in typologieën van bedrijven-
terreinen in het Brainport-scenario. Verder komen kantoorachtige en 
campuslocaties in de vraagraming van beiden scenario’s niet voor. De vraag in 
het Brainport-scenario ligt fors hoger dan de regionale vraag die in het TM®-
scenario wordt geschetst. Tegen het licht van de historische ontwikkeling van de 
toegevoegde waarde in de periode 2000 – 2010 en de uitgiftesnelheid van de 
afgelopen jaren lijken de verwachte groeicijfers van het TM®-scenario al erg 
hoog!  
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Vraagraming kantoorachtige en campuslocaties 
In de vraagraming van Bureau Buiten wordt slechts de extra vraag bepaald van 
de categorieën; hoogwaardige, modern gemengde, functionele, logistieke en 
zware bedrijvigheid. De kantoorachtige locaties ontbreken mogelijk door de 
overlap tussen het kantorensegment. Immers, kantoorachtige bedrijven-
terreinen bestaan uit minimaal 50% tot niet meer dan 100% kantoormetrage.  
 
Op basis van de economisch structuur van SGE, Database Bedrijfsruimte-
gebruikers in Beeld en gegevens over de regionale kantorenmarkt schat de Stec 
groep (2012) dat 10 – 15% van de kantoorgebruikers op zoek zijn naar een 
nieuwe kantoorlocatie op een bedrijventerrein. Hiermee schatten zij dat de 
regionale behoefte nieuwbouw kantoorachtige vastgoed circa 20.000 tot 30.000 
m2 bedraagt. Er is geen uitspraak gedaan betreffende de vraag naar dit type 
bedrijventerrein voor het Brainport-scenario. Uit tabel 2.4 bleek dat de vraag 
afkomstig van de speerpuntsectoren, ofwel van de Brainportambitie met name 
bediend kan worden door het campus-, hoogwaardige en modern gemengde 
segment. Om deze reden wordt er van uit gegaan dat de nieuwbouwvraag naar 
kantoorachtige bedrijventerreinen voor zowel het Brainport-scenario als het 
regionale TM-scenario tussen de 2 tot 3 ha ligt. Verder stellen ze dat hoewel de 
kantorenmarkt overduidelijk geen groeimarkt meer is, er een (nieuwbouw)-
behoefte naar kantoorachtige vastgoed blijft bestaan.  
 
Een andere ontbrekend segment in de vraagraming van Bureau Buiten zijn de 
campuslocaties. Uit trends en ontwikkelingen bij de speerpuntsectoren blijkt de 
vraag vanuit deze sectoren zich niet enkel te oriënteren op de campusmilieus. In 
de vraagraming vertoont de vraag naar campussen gelijkenissen (maar niet 
uitsluitend) met het hoogwaardige segment. In de analyse is echter de kennis- 
en onderzoekscomponent buiten beschouwing gelaten. Daarnaast versterken 
campussen met de fysieke basis de bestaande techniekclusters in de 
Brainportregio en is het aantrekken van internationale bedrijven, onderzoek- en 
onderwijsinstellingen van belang voor het langdurige succes van de campussen. 
Met andere woorden, de synergie met de bestaande techniekclusters en het 
binnenhalen van de geschikte spelers die bijdragen aan deze clusters 
beïnvloeden met name het succes van een campuslocatie. Om deze reden speelt 
de specifieke vraag naar deze functie een minder grote rol.  
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Aan de aanbodzijde speelt marketing, positionering van en afstemming tussen 
campuslocaties een grotere rol om de acquisitie van bedrijven, onderzoek- en 
onderwijsinstellingen te laten slagen. Succesvolle campuslocaties kunnen een 
bovengemiddelde aantrekkingskracht hebben op bedrijven buiten de regio, 
zoals het geval is bij de High Tech Campus in Eindhoven (Stec groep, 2012).  
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2.6 Conclusie 
De landelijk dekkende bedrijfslocatiemonitor is de algemeen geaccepteerde 
methode om de behoefte naar bedrijventerreinen voor een lange termijn te 
ramen. Op de werking van de methode is weinig kritiek, maar de manier waarop 
de resultaten worden geïnterpreteerd is echter een probleem. Door de 
‘beleidsbehoudend’ raming van de BLM worden nieuwe beleidsinitiatieven en 
andere nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen. De resultaten geven geen 
toekomstbeeld, maar eerder op welke wijze de huidige situatie zal ontwikkelen 
met het huidige beleid. Door middel van de BLM wordt de nationale 
planningsopgave van bedrijventerreinen opgesteld en stemmen provincies en 
gemeenten hier hun eigen planning op af. Dat de resultaten worden gezien als 
taakstelling door de lagere overheden is dus twijfelachtig. Verder is er veel 
kritiek gericht op de twee parameters van de BLM; de locatietypenvoorkeur en 
de terreinquotiënten. De modellering voor beide parameters is gebrekkig. De 
locatietypenvoorkeur, de mogelijkheden op welke wijze de werkgelegenheid 
zich verdeelt, is slechts verspreid in bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en 
overige locaties. De terreinquotiënt omvat de benodigde netto oppervlakte per 
werkende en ontvangt de meeste kritiek. De belangrijkste tekortkoming is het 
versimpelde lineaire verband tussen ontwikkeling van de werkgelegenheid en 
een stijgende ruimtevraag. Op een kleine schaal functioneert dit lineaire 
verband niet naar behoren. Verder leidt de grote spreiding van de 
terreinquotiënten binnen bedrijfstakken naar onnauwkeurige resultaten.  
 
Met de uitgiftemethode ofwel de ijzeren voorraadmethode wordt een vaste 
voorraad van bouwrijpe en harde plancapaciteit vastgehouden die kan voorzien 
in gemiddeld acht maal de historische gemiddelde jaarlijkse uitgifte voor 
bedrijventerreinen. Deze periode is gebaseerd op de gemiddelde ontwikkelings-
tijd (opstellen bestemmingsplan tot het bouwrijp maken van de gronden). Deze 
methode is vanwege de eenvoud populair geweest bij gemeenten en hiermee 
konden gemeenten jarenlang uit voorraad grond leveren aan ondernemers die 
zich wilden vestigen in de gemeente. In tijden van een afnemende vraag naar 
bouwkavels ontstaan er als gevolg van het behouden van een ijzeren voorraad 
forse grondoverschotten.  
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De terreinquotiëntenmethoden en de fysieke productiemethode hebben in 
zekere zin dezelfde nadelen, omdat de terreinquotiënt benodigd is om de 
toegevoegde waarde te vertalen naar de ruimteproductiviteit (toegevoegde 
waarde per vierkante meter). Verder wordt de vraag naar type bedrijvigheid 
gesegmenteerd door een vorm van de locatietypenvoorkeur.  
 
Hierdoor is de fysieke productiemethode een variant op de BLM. Voor het ramen 
van de behoefte op COROP-niveau en voor regio’s waar sprake is van 
grootschalige fysieke producties, is de fysieke productiemethode een 
adequatere instrument door de nadere segmentering in het model.  
Voor het opstellen van de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven heeft Bureau Buiten in 2012 de fysieke 
productiemethode gehanteerd. Bij deze methode is de ontwikkeling van de 
toegevoegde waarde de belangrijkste indicator voor de toekomstige 
ruimtevraag. De gehanteerde toegevoegde waarde is de som van alle productie 
vanuit bedrijventerreinen (inclusief inkomens) verminderd met alle daarbij 
gerelateerde kosten. 
 
De verwachte vraag van 2010 – 2020 en 2020 – 2030 is door het 
onderzoeksbureau geraamd door middel van twee toekomstscenario’s; het 
Transatlantic Market®-scenario (TM®) en het Brainport-scenario. Het TM®-
scenario is een regionale variant van de nationale TM-scenario, die de verwachte 
regionale vraag bepaalt. Het Brainport-scenario brengt de vraag in kaart, die 
benodigd is om de Brainportambitie van een jaarlijkse groei van de toegevoegde 
waarde van 3% te realiseren. De gerealiseerde groei van de toegevoegde waarde 
in de regio in de periode 2000 – 2010 en de verwachte groei van de toegevoegde 
waarde in het TM®-scenario in de tijdvakken 2010 – 2020 en 2020 – 2030 zijn 
respectievelijk 1,0%, 1,8% en 1,6%. De hoge groei komt met name door de 
regionale economische ambities en de veronderstelling van een verbeterde 
bereikbaarheid tussen Helmond en de andere gemeenten in het stedelijk gebied 
met de komst van ‘de Ruit’. 
 
Als er wordt gekeken naar het gemiddelde gerealiseerde Bruto Regionaal 
Product tussen 2003 en 2013 van 2,2%, ligt de regionale economische ambitie 
van 3% groei eveneens hoog. Het BRP is de som van alle toegevoegde waarde 
van alle activiteiten in de regio. Het behalen van de Brainportambities is sterk 
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afhankelijk van twee voorwaarden: enerzijds het verbeteren van de 
bereikbaarheid in de regio door de realisatie van de Noordoostcorridor. Met het 
intrekken van de steun van Eindhoven en Helmond is de ontwikkeling van de 
weg onzeker; anderzijds het toenemen van de beroepsbevolkingsgroei van circa 
20% tot 293.000 in 2030. 
 
Voor de kwalitatieve segmentering van de vraag naar typologieën van 
bedrijventerrein heeft Bureau Buiten de volgende verdeling gebruikt. De 
hoofdsegmenten onderscheiden zich in verschijningsvorm, specifieke eisen en 
de Brainportvraag. Vanuit deze benadering zijn zeven typen bedrijventerreinen 
te benoemen en zijn bedoeld als communicatiemiddel richting ondernemers, 
namelijk hoogwaardige, modern gemengde, functionele, logistieke, kantoor-
achtige, zware (milieuhinderlijk) en campusbedrijfslocaties. 

 
In het Stedelijk Gebied Eindhoven, Brainport Eindhoven zijn er vijf speerpunt-
sectoren aangewezen die de regionale economische ambities moeten 
realiseren. Deze speerpuntsectoren zijn; High Tech Systems & Materials, Food, 
Automotive, Lifetec en Design.  
Uit diverse trends blijkt dat de vraag vanuit deze sectoren door het 
hoogwaardige, modern gemengde en campussegment loopt. Door Bureau 
Buiten is slechts voor het Brainport-scenario de kwantitatieve vraag bepaald, 
terwijl dit scenario door de bestuurlijke regio als taakstelling wordt gezien. De 
kwalitatieve segmentering naar typen bedrijventerreinen ontbreekt.  
 
In tabel 2.11 is de vraagraming naar bedrijventerreinen door Bureau Buiten 
(2012) samengevat na correcties van de gerealiseerde uitgiften van de jaren 
2010, 2011 en 2012. In het TM®-scenario blijven campuslocaties en 
kantoorachtige bedrijventerreinen buiten beschouwing. Hoewel campus-
locaties gelijkenissen tonen met het hoogwaardige segment, vormt deze 
typologie vanwege de verbondenheid met de onderzoeks- en onderwijs-
instelling een ander segment in zowel vraag als aanbod. Campussen versterken 
met de fysieke locatie het techniekcluster waarmee de regio al reeds excelleert. 
Dergelijke locaties bedienen een groot deel van de vraag vanuit de 
speerpuntsectoren.  
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tabel 2.11 Samenvattend vraagraming bedrijventerrein. 
Bron: Hagens & Kruisselbrink, 2012. 

  
2013 – 2020 2020 – 2030 

Oost West Totaal Oost West Totaal 
Hoogwaardig 6 42 48 4 26 29 
Modern gemengd 12 43 55 9 35 43 
Functioneel/zwaar 1,3 1,3 2,7 2 -9 -7 
Logistiek 7 29 36 4 13 17 
TM®-scenario (verwacht) 26 116 142 18 64 82 
              
Brainport-scenario 
(ambitie) 

36 165 201 30 119 149 

 
Het succes van de campuslocaties heeft vooral te maken met de match met het 
aanwezige techniekcluster en het actief kunnen aantrekken van gebruikers. Om 
deze reden speelt de specifieke vraag naar campussen een beperkte rol. Aan de 
aanbodzijde speelt marketing, positionering van en afstemming tussen 
campuslocaties een belangrijkere rol om de acquisitie van bedrijven, onderzoek- 
en onderwijsinstellingen te laten slagen.  

Voor de kantoorachtige bedrijventerrein is er aan de hand van schattingen van 
de Stec groep (2012) voor de toekomstige kantorenmarkt een benadering 
gedaan naar de verwachte vraag naar dit segment in het Stedelijk Gebied. De 
verwachte nieuwbouwvraag van kantoorachtige vastgoed wordt geschat op 
circa 20.000 tot 30.000 m2.  
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3. AANBOD BEDRIJVENTERREINEN  
In dit hoofdstuk wordt het aanbod van uitgeefbare bedrijfskavels in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven in kaart gebracht. Over deze plannen zijn in 
de regio Zuidoost-Brabant reeds afspraken gemaakt in de afstemming 
en fasering. Deze afspraken komen aan bod in paragraaf 3.1. Vanwege 
de grote hoeveelheid bedrijfslocaties is de uitgifte van een gedeelte van 
deze plannen gefaseerd tot de periode 2020 – 2030. Daarna worden de 
geplande bedrijventerrein per gemeente behandeld in paragraaf 3.2. 
Het kan voorkomen dat gefaseerde plannen gedeeltelijk al in gebruik 
zijn genomen. Daarnaast wordt in paragraaf 3.3 tevens aandacht 
besteed aan de campusinitiatieven in de regio. Tenslotte wordt er in dit 
hoofdstuk het leegstandsprobleem op de bedrijfsruimtemarkt 
beschreven in paragraaf 3.4 en worden de effecten van een grote 
hoeveelheid bouwrijpe bedrijfskavels inzichtelijk gemaakt. 

3.1 Fasering bedrijventerreinen 
Op bestuurlijk niveau is de programmering van de nieuwe plannen voor 
bedrijventerreinen tussen de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven onderling afgestemd aan de hand van een stoplichtenmodel. 
Plannen die op groen licht staan worden (ten dele) tot 2020 ontwikkeld. In 2014 
is het uitgeefbare planaanbod die op groenlicht staat 292,75 ha. Plannen met 
het oranje licht worden gefaseerd en zullen (ten dele) tot 2020 niet ontwikkeld 
worden. Vooralsnog zijn er in de regio geen plannen op rood gezet ofwel geheel 
of ten dele geschrapt. Meer dan de helft van het geplande aanbod 
bedrijventerreinen zijn door de gemeenten in het Stedelijk Gebied tijdelijk 
getemporiseerd ofwel de kleur oranje toegekend. De 259,83 ha aan uitgeefbare 
bedrijventerreinen die ‘on hold’ staan, waarbij uitgifte tussen 2020 – 2030 is 
toegestaan, zijn gekozen aan de hand van de volgende zes criteria (Provincie 
Noord-Brabant & SRE, 2013); 

1. Locaties waarvoor er geen investeringen zijn gedaan.  
2. Locaties die door gemeenten zelf vertraagd zijn. 
3. Locaties waarvoor geen fysieke ingrepen zijn gepleegd. 
4. Locaties waarbij afzet naar externe partijen gering is. 
5. Locaties waarbij het aanbod tussen west en oost evenwichtig blijft. 
6. Locaties die in strijd zijn met de regionale ambities. 
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Op voorhand worden er bij de bovenstaande criteria plannen geselecteerd met 
name vanuit het gemeentelijk perspectief. Alleen het vierde criterium zou 
betrekking kunnen hebben op de marktvraag. Er kan gesteld worden dat de 
bestuurders in het Stedelijk Gebied Eindhoven met het stoplichtenmodel vooral 
hebben gekeken naar op welke wijze er zo min mogelijk schade wordt 
toegebracht aan de gemeentelijke portemonnee (criteria 1, 2 en 3). De selectie 
van het temporiseren van de plannen is vooral benaderd vanuit het aanbod en 
gemeentelijk perspectief en beperkt vanuit de vraag.  

3.2 Aanbod bedrijfskavels SGE 
In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn 46 (deel)projecten waar uitgifte van 
bedrijfskavels nog mogelijk is. Voor het verkrijgen van een actueel beeld voor de 
uitgeefbare bedrijventerreinen is er gebruik gemaakt van gegevens van het 
Integraal Bedrijventerreinen Informatiesysteem (IBIS) werklocaties en een 
rondgang bij diverse gemeenten. In bijlage 2 is de lijst met de geïnterviewde 
ambtenaren bijgesloten. In bijlage 3 is een compleet overzicht van alle nieuwe 
bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven die in de periode 2013 – 
2030 uitgegeven kan worden Bij sommige projecten is het plangebied vanwege 
de grootte verdeeld in een of meer deelprojecten ten behoeve van de uitgifte tot 
of na 2020. Dit aanbod is onder te verdelen in twee groepen; locaties die tot 
2020 en die na 2020 worden ontwikkeld (tabel 3.1).  
 
Als er wordt gekeken naar de hoeveelheid en de grootte van de plannen steekt 
Eindhoven met vijftien locaties en 218,54 ha met kop en schouders boven de 
andere acht gemeenten in de regio. Daarna komt Helmond met tien projecten 
met 163,47 ha als grootste aanbieder van bouwgronden. Vanwege de 
bedrijfskavels die bestemd zijn voor logistiek en zware industrie zijn de kavels in 
Helmond relatief groter. Van alle projecten in het Stedelijk Gebied zijn er een 
aantal projecten in Helmond die een speciale planstatus hebben.  
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tabel 3.1 Totaal uitgeefbare bedrijfskavels per gemeente SGE. 
Bron: IBIS, 2013. 

 
In 2013 wordt voor de bedrijfsprojecten Brandevoort, Bedrijventerrein Zuidoost 
Brabant (BZOB) bos en Varenschut door de gemeente Helmond en het 
bedrijfsleven een pilot opgestart om het uitgifteproces marktgerichter te laten 
verlopen. De pilot bestaat uit drie stappen; allereerst monitort men de actuele 
vraag naar bedrijventerreinen. Vervolgens worden nieuwe aanvragen 
geëvalueerd en worden er duidelijke afspraken gemaakt over de tijd van uitgifte 
(rekening houdend met de regionale afstemming). Als laatste dient men inzicht 
te verkrijgen in de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven (Provincie Noord-
Brabant & SRE, 2013). Verder is de volgorde van het uitgifteproces van de 
projecten in de pilot en de locatie BZOB terrein opgenomen in de structuurvisie. 
Uitgifte van Varenschut en BZOB Bos kan pas plaatsvinden, indien het BZOB 
terrein volledig is uitgegeven (Smeulders, 2014). In 2014 is er op het BZOB 
terrein nog 26,94 ha bedrijfskavels bestemd voor zware bedrijvigheid uit te 
geven. Om uiteindelijk het aanbod te vergelijken met de resultaten uit de 
vraagraming uit hoofdstuk 2 is het zinvol om tevens de scheiding tussen het 
oosten (bedrijfslocaties in Helmond) en het westen van het Stedelijk Gebied aan 
te houden. Van het huidige aanbod zijn een gedeelte van de locaties Habraken 
(Veldhoven) en Eeneind West en Zuid (Nuenen c.a.) onderdeel geweest van het 
BOR-convenant uit 2004. 30 ha in Veldhoven en 35 ha in Nuenen aan 
bedrijventerreinen werden uitgegeven om de vraag die vanuit Eindhoven kwam 
op te vangen (BSSGE, 2005).  

Gemeenten Groenlicht tot 2020 Oranjelicht na 2020 Totaal 
Best 18,5 0 18,50 
Eindhoven 125,04 93,50 218,54 
Geldrop-Mierlo 6,24 0 6,24 
Helmond 71,87 91,60 163,47 
Nuenen c.a. 27,31 0 27,31 
Oirschot 10 15 25,00 
Son en Breugel  0 8 8,00 
Veldhoven 32,81 35,73 68,54 
Waalre 0,98 16 16,98 
Totaal 292,75 259,83 587,72 
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In tabel 3.2 wordt het kwalitatieve aanbod tot en na 2020 weergegeven voor het 
westelijk en oostelijk deel van het Stedelijk Gebied. Bij de uitgeefbare 
bedrijfskavels tot 2020 behoren de meeste uitgeefbare bedrijfskavels tot het 
modern gemengde segment. De grote verschillen in kwalitatief aanbod tussen 
de twee deelgebieden is dat het westen zich kenmerkt door veel modern 
gemengde, logistieke en campuslocaties. Daartegenover kenmerkt het oosten 
zich door vooral locaties die bestemd zijn om zware industrie en het 
hoogwaardige segment. 

tabel 3.2 Kwalitatieve aanbod West en Oost 2013 - 2020 en 2020 - 2030.  
2013 - 2020 Oost West 

Segmentatie 

Totaal 
uitgeefbaar 
(ha) 

Direct 
uitgeefbaar 
(ha) 

Totaal 
uitgeefbaar 
(ha) 

Direct 
uitgeefbaar 
(ha) 

Hoogwaardig 23 3 2 2 
Modern gemengd 12 12 90 47 
Functioneel 0 0 2 2 
Logistiek 0 0 58 43 
Kantoorachtige  0 0 7 0 
Zwaar 27 27 0 0 
Campussen 10 2 63 17 
Totaal 72 44 221 110 
     

2020 - 2030 Oost West 

Segmentatie 

Totaal 
uitgeefbaar 
(ha) 

Direct 
uitgeefbaar 
(ha) 

Totaal 
uitgeefbaar 
(ha) 

Direct 
uitgeefbaar 
(ha) 

Hoogwaardig 0 0 0 0 
Modern gemengd 73 0 96 34 
Functioneel 0 0 0 0 
Logistiek 0 0 0 0 
Kantoorachtige  0 0 24 0 
Zwaar 19 0 0 0 
Campussen 0 0 48 0 
Totaal 92 0 168 34 
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Zoals in paragraaf 2.2.1 naar voren is gekomen, zijn de zeven segmenten van 
bedrijventerreinen gebaseerd op de kwalitatieve vraag van bedrijfsruimte-
gebruikers. Aan de aanbodzijde zijn de bedrijfskavels op een andere wijze 
gecategoriseerd. Voor een bedrijfslocatie worden richtafstanden (geur, stof, 
geluid en gevaar), ontwerprichtlijnen en milieucategorieën (1 – 6) 
voorgeschreven en zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Een locatie met 
een hoger toelaatbare milieucategorie maakt het mogelijk voor de vestiging van 
milieuhinderlijkere bedrijvigheid (tabel 3.3). De hoogwaardige, modern 
gemengde, functionele en campus bedrijfslocaties zijn relatief milieu-
vriendelijker, terwijl zware en logistieke bedrijvigheid schadelijker gevolgen 
hebben voor het milieu (Stec groep, 2012).  
 
tabel 3.3 Segmenten bedrijventerreinen naar milieucategorieën. 
Bron: Stec groep, 2012. 

Milieucategorieën 
1 2 3 4 5 6 

Hoogwaardig   
Modern gemengd   

Functioneel   
  Zwaar 
  Logistiek 

Campus   
 
3.2.1 Bedrijventerreinen tot 2020 
In tabel 3.4 zijn de totaal uitgeefbare gronden van de nieuwe programmering 
weergegeven. Hierbij is er nog een onderscheid gemaakt tussen direct en niet 
direct uitgeefbare kavels en de hoeveelheid harde en zachte plancapaciteit. Bij 
een hard plan geldt een bestemmingsplanning die onherroepelijk en definitief is 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

tabel 3.4 Aanbod Bedrijfskavels tot 2020 Stedelijk Gebied Eindhoven. 

 

Programma 
Netto oppervlak 
(ha) 

Totaal uitgeefbaar 
(ha) 

Direct uitgeefbaar 
(ha) 

Hard 941,63 267,75 154,33 
Zacht 25,00 25,00 0 
Totaal 966,63 292,75 154,33 
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Van het programma waar bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden is 292,75 van 
de 966,63 ha netto uitgeefbaar, waarvan 154,33 direct. De reden dat er een groot 
verschil is tussen het netto oppervlakte en het totaal uitgeefbare deel is dat een 
groot deel van de gefaseerde plannen al gedeeltelijk is bebouwd. Tot 2020 heeft 
de regio te maken met een grote hoeveelheid harde plancapaciteit, waarbij de 
betreffende bestemmingsplannen onherroepelijk zijn vastgesteld. Als er wordt 
gekeken naar het kwalitatieve aanbod tot 2020 ontstaat het beeld die geschetst 
wordt in tabel 3.5. 
 
tabel 3.5 Kwalitatieve segmentatie programma 2013 - 2020. 

Segmentatie Totaal uitgeefbaar (ha) Direct uitgeefbaar (ha) 
Hoogwaardig 25,20 4,95 
Modern gemengd 101,32 58,65 
Functioneel 1,87 1,87 
Logistiek 58,10 42,60 
Kantoorachtige  6,50 0 
Zwaar 26,94 26,94 
Campussen 72,82 19,32 
Totaal 292,75 154,33 

 
Het grootste deel van het nieuwe aanbod bestaat uit 101,32 ha bedrijfskavels uit 
het modern gemengde segment (waarvan 48,98 ha direct). Verder valt het op 
dat er een grote hoeveelheid campusmetrage in de pijplijn zit. De verhouding 
tussen de bouwrijpe grond en de totaal uitgeefbare grond is in dit segment 
kleiner dan in het modern gemengde segment. De segmenten zwaar en logistiek 
zijn relatief ruimte intensiever. De twee logistieke locaties maken deel uit van 
het plan GDC Acht in Eindhoven met 58,10 ha en tot 2020 is het BZOB terrein in 
Helmond de enige locatie die nieuwe huisvesting kan bieden aan de zware 
bedrijvigheid in de regio.  

3.2.2 Bedrijventerreinen tussen 2020 – 2030 
Met 289,63 uitgeefbare ha is circa de helft van het totale programma van 587,72 
ha door de regio gezamenlijk gefaseerd tot na 2020. In tabel 3.6 is te zien dat de 
meeste projecten nog uit zachte plancapaciteit bestaat en dat de hoeveelheid 
bouwrijpe grond nog gering is met 33,50 ha. 
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tabel 3.6 beschikbare aanbod bedrijventerreinen 2020 – 2030. 

Programma 
Netto oppervlak 
(ha) 

Totaal uitgeefbaar 
(ha) 

Direct uitgeefbaar 
(ha) 

Hard 105,73 104,23 33,50 
Zacht 155,60 155,60 0,00 
Totaal 261,33 259,83 33,50 

 
In tabel 3.7 zijn alle typologieën van bedrijventerreinen opgesomd die pas na 
2020 worden uitgegeven. Van de typen bedrijventerreinen die na 2020 
uitgegeven worden, is het overgrote deel bestemd voor het modern gemengde 
segment. Alleen in dit segment zijn er projecten bouwrijp gemaakt en bevinden 
beiden zich in de gemeente Eindhoven. Het gaat hierbij om de projecten Park 
Forum Oost en Park Forum West – B. Verder valt het op dat er na 2020 geen 
bedrijfslocaties uitgegeven worden bestemd voor de segmenten functioneel en 
logistiek. Met de kennis dat er in de periode tot 2020 bijna 60 ha aan logistiek 
bedrijfskavels beschikbaar is, zal het gebrek aan logistieke bedrijfskavels na 
2020 geen gemis zijn. 

tabel 3.7 Kwalitatieve segmentatie programma 2020 – 2030. 
Segmentatie Totaal uitgeefbaar (ha) Direct uitgeefbaar (ha) 
Hoogwaardig 0 0 
Modern gemengd 169,23 33,50 
Functioneel 0 0 
Logistiek 0 0 
Kantoorachtige  24 0 
Zwaar 19 0 
Campussen 48 0 
Totaal 259,83 33,50 

3.3 Campuslocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 
Zoals in hoofdstuk 2 al naar voren kwam is de vraag naar campuslocaties lastig 
te benaderen, omdat het component bedrijvigheid niet los te zien is van het 
onderzoeks- en onderwijscomponent. BCI (2012) stelt dat een campus vier 
kenmerken heeft; een fysieke basis met vestigingsmogelijkheden, een nadruk 
op R&D activiteiten, een concentratie van kennisinstellingen en de mogelijkheid 
tot open innovatie. Daarnaast versterkt een campuslocatie het bestaande 
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techniekcluster van een gebied in plaats van andersom. Met name zijn de 
campussen bedoeld om de speerpuntsectoren van de Brainport te faciliteren. 
Echter uit de locatie-eisen per speerpuntsector (paragraaf 2.2.2) is gebleken dat 
de vraag zich voornamelijk, maar niet expliciet terecht komt op campuslocaties. 
De vraag vanuit de speerpuntsectoren vormt een overlap met het hoogwaardige 
segment.  
 
In de Brainportregio zijn zeven campussen te onderscheiden. Voor Nederland is 
deze concentratie van campussen uniek. In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn 
er drie bestaande en vier opstartende campuslocaties die de speerpunt-
sectoren, zoals HTSM, Food, Automotive en Lifetec verder versterken.  
De bestaande locaties zijn de High Tech Campus Eindhoven, TU/e Science Park 
in Eindhoven en de High Tech Automotive Campus in Helmond. Binnen elke en 
in beperkte zin tussen campuslocatie speelt kennisuitwisseling tussen 
bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstelling een belangrijke rol in het open 
innovatieproces. Ondanks de velen campussen in de regio zal er in de praktijk 
op voorhand geen sprake zijn van een netwerkgedachte. Campussen opereren 
als afzonderlijke verzamel- en vestigingsplaatsen voor bedrijven en kennis-
instellingen (BCI, 2010).  
 
De vier campusinitiatieven zijn; Philips Healthcare Campus, Brainport Innovatie 
Campus, Food Technology Park en Health Technology Park. In tabel 3.8 worden 
alle campuslocaties gepresenteerd. Hierbij is de Brainport Innovatie Campus in 
twee deelplannen opgedeeld en vindt de eventuele uitbreiding van de High 
Tech Campus Eindhoven plaats op grondgebied van Waalre, op de voorwaarde 
dat de HTC vol gebouwd is op het grondgebied van Eindhoven. 
Vanuit de match met de speerpuntsectoren is er een bepaalde overlap te zien 
tussen de campuslocaties, maar de meeste plannen hebben een unique selling 
point. De Philips Healthcare Campus is een initiatief van Philips om de 
strategische positie van het Healthcaredivisie van het bedrijf te versterken in de 
Brainport.  
 
 
 
 
 



3. AANBOD BEDRIJVENTERREINEN 
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

67 

tabel 3.8 Campuslocaties Stedelijk Gebied Eindhoven.  
Bron: BCI, 2010; IBIS, 2013. 

Campussen 
Match 
Speerpuntsector 

Totaal uitgeefbaar 
bedrijfskavels (ha) 

Direct 
uitgeefbaar (ha) 

Best       

Philips Healthcare Campus Medisch & Lifetec 10 0 

Eindhoven       
Brainport Innovatie Campus 1 
van 3 

HTSM & 
Automotive 25 0 

Brainport Innovatie Campus 2 en 
3 

HTSM & 
Automotive 40 0 

High Tech Campus Eindhoven HTSM 10 10 

TU/e Science Park HTSM 7 7 

Helmond       

Food Technology Park Food 0,82 0,82 

High Tech Automotive Campus Automotive 9 1,5 

Veldhoven       

Health Technology Park Medisch & Lifetec 11 0 

 Waalre       

High Tech Campus Uitbreiding HTSM 8 0 

Totaal   120,8 19,3 
 
De Brainport Innovatie Campus is een ambitieus plan van 65 ha die ten oosten 
van Eindhoven Airport ontwikkeld moet worden en een icoon vormen te midden 
van de gemeenten Best, Eindhoven en Veldhoven. De locatie moet huisvesting 
bieden aan bedrijven uit de sectoren HTSM en Automotive van verschillende 
schaalgroottes. De invulling staat nog niet vast, maar er wordt gestuurd op 
activiteiten die de nadruk leggen op hoogwaardige productie, innovatie en 
realisatie. Op dit moment bevindt deze campuslocatie zich nog in de planfase 
en is de gemeente Eindhoven op zoek naar andere partijen die in samenwerking 
de ontwikkeling willen realiseren (Brainport Avenue, 2014).  
 
Sinds de realisatie in 2007 is de High Tech Campus Eindhoven uitgegroeid tot 
een R&D-ecosysteem bestaande uit circa 100 bedrijven met ruim 8.000 
kenniswerkers, waar open innovatie de manier van werken is. De HTCE is 
daarmee het voorbeeld van een succesvolle campus en tevens de meeste 
volwassen in ontwikkeling (BCI, 2010). Het TU/e Science Park onderscheidt zich 
van andere campuslocaties met de nabijheid tot de binnenstad van Eindhoven 
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en de huisvesting van onder andere de universiteit, Fontys hogescholen en vele 
bedrijven. Het Science Park bevindt zich momenteel in de groeifase (Brainport 
Development, 2013). Naast onderwijs zijn R&D en onderzoek de tweede en 
derde geldstroom voor de TU/e (BCI, 2010). Het Food Technology Park in 
Helmond onderscheidt zich als enige campus die toegespitst is op de 
speerpuntsector Food. Deze campusontwikkeling is met name gericht op 
midden- en kleinbedrijven uit de voedselmiddelenindustrie en bestaat uit de 
doorontwikkeling van de Groene Campus, één gebouw waar praktijkonderwijs 
en het bedrijfsleven samen komen (BCI, 2010).  
 
De andere campuslocatie in Helmond, de High Tech Automotive Campus 
onderscheidt zich met het huisvesten van bedrijven, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen uit de Automotive sector. Op de campus zijn de 
technische (test)faciliteiten toegankelijk voor ondernemers, kennisinstellingen 
en overige gebruikers, met als doel de samenwerking tussen deze gebruikers te 
bevorderen. Dit draagt bij aan het opleiden van vakmensen (MBO) die nauw 
aansluiten aan het bedrijfsleven (Gemeente Helmond, 2012).  
 
De laatste campus, het Health Technology Park bevindt zich op het terrein van 
het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en de onbebouwde 11 ha is bestemd 
voor de huisvesting van onderzoeks- en trainingsinstellingen en medische 
bedrijvigheid. Uit de midterm review van de Brainportregio blijkt dat de 
ontwikkeling van de campus is uitgesteld, omdat het Maxima Medisch Centrum, 
(de private partij), niet bereid is om te investeren in de campus (KplusV, 2014).  
 
Hieruit blijkt dat de meeste campussen onderscheidend zijn, met enige 
uitzondering van de Brainport Innovatie Campus (BIC). Dit campusinitiatief 
bedient dezelfde speerpuntsectoren als de High Tech Campus Eindhoven 
(HTCE) en de High Tech Automotive Campus (HTAC) en heeft door het vroege 
stadium waarin het in verkeert weinig karakter. Het BIC dient voor de 
Brainportregio een icoon te zijn, terwijl de HTCE al een bewezen succes-
voorbeeld is van een campuslocatie. Met de nog uit te geven bedrijfskavels bij 
de HTCE van 10 ha en eventuele uitbreiding van 8 ha is de vraag in hoeverre de 
gemeente Eindhoven er in slaagt om de ondernemers, onderzoeks- of 
onderwijsinstellingen aan te trekken tot de BIC in plaats van het R&D-
ecosysteem van de HTCE.  
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De zeven campuslocaties bieden in totaal 121 ha ruimte aan bedrijvigheid. 
Hierbij is de meerderheid van de uitgeefbare campuslocaties 111 ha gevestigd in 
het westelijk deel van de subregio en de overige 9 ha in het oosten. Verder is de 
uitgifte aan de hand van de stoplichtenmodel op bestuurlijk niveau van een 
gedeelte van de BIC en de eventuele uitbreiding van het HTCE gefaseerd tot na 
2020. De totale vertraagde uitgifte omvat 48 ha. Door gebrek aan privaat 
initiatief zou de 11 ha van het Health Technology Park aan de vertraagde 
campussen kunnen worden toegevoegd. Alle bouwrijpe bedrijfskavels (19,3 van 
de 121 ha) in de regio bevinden zich op de drie bestaande campuslocaties, 
waardoor de afzetmogelijkheden niet ongunstig zijn. 

3.4 Leegstand op de bedrijfsruimtemarkt 
Leegstand wordt in Nederland veelal geassocieerd met de kantorenmarkt en in 
toenemende mate de winkelmarkt. DTZ (2014) meet in 2013 een 
kantorenleegstand van circa 7,7 miljoen m2 (15,7%). De winkelmarkt kampt met 
circa 300.000 m2 ofwel 8% leegstand (Locatus, 2013). Aan het begin van 2014 is 
de kantoren- en winkelleegstand verder gestegen naar respectievelijk 17% en 
9%. Bij de kantorenmarkt concentreert de leegstand zich vooral in de Randstad 
en bij de winkelmarkt met name in krimpgebieden (CBS, 2014b). 
 
De grootte van de leegstandsproblematiek bij bedrijfshuisvesting is echter 
onduidelijk vanwege het ontbreken van concrete cijfers over de totale voorraad 
van bedrijfsruimtes (Ecorys, 2013). Het is echter mogelijk een benadering van 
het leegstandsprobleem op de markt voor bedrijfshuisvesting te geven. De 
voorraad wordt in dit geval gezien als de reeds uitgegeven bedrijfskavels 
exclusief de openbare ruimte en infrastructuur die de marktvraag kan bedienen. 
Uit inventarisatie van DTZ (2014) komt de voorraad in 2013 voor heel 
Nederlands uit op 52.315 ha. Rekening houdend met een gemiddeld 
bebouwingspercentage van 50% resulteert dit in 26.175,5 ha, ofwel 261.755.000 
m2 aan bedrijfshuisvesting. Van de totale bedrijfshuisvesting is het aanbod in 
datzelfde jaar 9.533.000 m2 en bedraagt dus de leegstand 3,6% (DTZ, 2014). Dit 
ligt in de buurt van de frictieleegstand van 5% die noodzakelijk is voor een 
gezonde doorstroming op de markt (Capella, 2007). Kwantitatief gezien zijn 
deze leegstandscijfers aanvaardbaar, maar er is hierbij geen uitspraak te doen 
over de kwalitatieve match tussen de vraag en de courantheid van het aanbod.  
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Naast de bovengenoemde bedrijfsruimte maken de direct uitgeefbare 
bedrijfskavels in bepaalde mate deel uit van het aanbod.  
In 2013 hebben de bouwrijpe bedrijfskavels gezamenlijk een grootte van 5.338 
ha, wat neerkomt op circa 26.690.000 m2 aan bebouwd bedrijfsruimte (Arcadis, 
2013). Als dit aanbod wordt inbegrepen bij de beschikbare bedrijfshuisvesting 
komt het leegstandscijfer op 14%, waarmee de verborgen leegstand door de 
bouwrijpe bedrijfskavels de situatie op de bedrijfsruimtemarkt verslechtert. Als 
de aangeboden bedrijfsruimtes van 9.533.000 m2 gerelateerd wordt aan de 
jaarlijkse opname van 2.369.000 m2, kan het aanbod vier jaar voorzien in het 
huidige opnameniveau. In dat opzicht is de kantorenmarkt vele malen ruimer 
(DTZ, 2014). De jaarlijkse opname in 2013 bij de kantorenmarkt is ruim 1 miljoen 
m2 ten opzicht van een aanbod van ruim acht miljoen m2.  
 
Voor zover er transactiegegevens van bedrijfsruimtes beschikbaar zijn van de 
vijf gemeenten die bedrijventerreinen huisvesten in Eindhoven en omgeving 
loopt de regionale situatie erg uiteen. DTZ (2014) ziet Eindhoven en omgeving 
als de bedrijventerreinen gevestigd in de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond, 
Son en Breugel en Veldhoven. In tabel 3.9 wordt de situatie op de bedrijfs-
ruimtemarkt uiteengezet. Het leegstandscijfer in Eindhoven en omgeving is met 
6,4% een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 3,6%. Dit komt mede 
door de in verhouding grote hoeveelheid van aangeboden bedrijfsruimtes in 
Eindhoven en Veldhoven. Indien het aanbod bouwrijpe bedrijfskavels hieraan 
wordt toegevoegd stijgt de aanbod-voorraadratio naar 17,5%. 
 
Er is dan nog geen rekening gehouden met de bouwrijpe gronden die in de 
bestuurlijke afspraken over de regionale programmering zijn vastgelegd. In de 
onderste rij wordt de situatie geschetst, indien de nieuwe plannen zijn 
inbegrepen. Dit resulteert in een lichte stijging van het leegstandscijfer binnen 
de vijf gemeenten naar 14,7%. Een kanttekening is dat 33,5 ha bouwrijpe 
bedrijfskavels van het project Park Forum in Eindhoven niet is meegerekend, 
omdat deze bij de bestuurlijke afspraken pas na 2020 wordt uitgegeven. Als de 
bouwrijpe bedrijfskavels gerelateerd worden met de reeds uitgegeven 
bedrijventerreinen (de voorraad), dan valt het op dat met name Eindhoven en 
Veldhoven een grote hoeveelheid bedrijfskavels toevoegt aan de voorraad 
(respectievelijk 12,7% en 14,2 %).  
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tabel 3.9 Bedrijfsruimtemarkt in Eindhoven en omgeving in 2013III. 
Bron: DTZ, 2014; IBIS, 2013 – eigen bewerking. 

 Best Eindhoven Helmond Son en 
Breugel 

Veldhoven Totaal 

Voorraad[m2] 1.550.000 6.450.000 5.070.000 1.860.000 1.170.000 16.100.000 

Aanbod [m2] 46.000 288.000 61.000 52.000 68.000 515.000 

Opname [m2] 5.000 58.000 11.000 6.000 1.000 81.000 

Aanbod-
opnameratio 
[jaren] 

9,2 5,0 5,5 8,7 68,0 6,4 

       
Aanbod-
voorraadratio [%] 

5,9% 8,9% 2,4% 5,6% 11,6% 6,4% 

Bouwrijpe kavels 
[m2] 

30.000 820.400 442.500 0 166.400 1.459.300 

Aanbod-
voorraadratio (inc. 
Bouwrijpe kavels) 
[%] 

7,9% 21,6% 11,1% 5,6% 25,8% 15,5% 

Bouwrijpe kavels 
(inc. plannen) [m2] 

30.000 1.155.400 442.500 0 166.400 1.794.300 

Aanbod-
voorraadratio (inc. 
Bouwrijpe kavels 
plannen) [m2] 

7,9% 26,8% 11,1% 5,6% 25,8% 17,5% 

Bouwrijpe kavels-
voorraadratio [%] 

1,9% 12,7% 8,7% 0% 14,2% 9,1% 

 
Het jaarlijkse opnameniveau geeft aan dat de bedrijfsruimtemarkt in Eindhoven 
en omgeving een stuk ruimer is dan de landelijke situatie. Lokaal gezien valt het 
opnameniveau van Veldhoven erg laag uit. Hier meet de DTZ een opname van 
1.000 m2 in 2013, ten opzichte van een aanbod van 68.000 m2. Met een constante 
opnameniveau kunnen de vijf gemeenten gezamenlijk ruim zes jaar vooruit met 
het huidige aanbod. De berekening van het leegstandscijfer met de direct 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
III De voorraadcijfers omvatten de reeds uitgegeven bedrijfskavels, waarvan de 
gemiddelde bebouwingspercentage 50% is (dit geldt tevens voor de bouwrijpe 
bedrijfskavels). 
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uitgeefbare bedrijfskavels is slechts een benadering van de leegstand, maar de 
aanbod-voorraadratio op de bedrijfsruimtemarkt van Eindhoven (8,9%) en 
Veldhoven (11,6%) ligt ver boven een gezonde frictieleegstand. Kwantitatief 
gezien is de bedrijfsruimtemarkt in die twee gemeenten niet optimaal. 

3.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is het aanbod van bedrijfskavels in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven nader bekeken. In de regio zijn er in totaal 552,58 ha uitgeefbaar, 
waarvan 187,83 direct. Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over het 
faseren van een gedeelte van het overaanbod in de regio. Hierbij is er een 
stoplichtenmodel gehanteerd en zijn plannen gefaseerd aan de hand van zes 
criteria; 
 

1. Locaties waarvoor er geen investeringen zijn gedaan.  
2. Locaties die door gemeenten zelf als vertraagd zijn. 
3. Locaties waarvoor geen fysieke ingrepen zijn gepleegd. 
4. Locaties waarbij afzet naar externe partijen gering is. 
5. Locaties waarbij het aanbod tussen west en oost evenwichtig blijft. 
6. Locaties die in strijd zijn met de regionale ambities. 

 
Op voorhand wordt er bij de bovenstaande criteria beperkt rekening gehouden 
met de ruimtevraag. Alleen het vierde criterium zou betrekking kunnen hebben 
op de vraag. De keuzes zijn voornamelijk gebaseerd op het gemeentelijk 
aanbod. De gemeenten hebben de financiële schade zoveel mogelijk willen 
beperken, om deze reden is er weinig rekening gehouden met de marktvraag. 
Plannen die voldoen aan bovengenoemde criteria staan op ‘oranjelicht’. Van de 
totale 552,58 ha staan 292,75 ha op ‘groenlicht’ (uitgifte direct toegestaan) en 
de overige 259,63 ha staan op ‘oranjelicht (uitgifte pas toegestaan na 2020). 
Voor de kwalitatieve aanbod van bedrijfskavels bestemd voor bedrijven-
terreinen in het Stedelijk Gebied wordt verwezen naar tabel 3.2 in paragraaf 3.1. 
In het Stedelijk Gebied Eindhoven en met name het westelijk deel bedienen de 
meeste uitgeefbare bedrijfskavels de vraag vanuit bedrijfsruimtegebruikers in 
het modern gemengde segment (in de periode tot 2030 ruim 270 ha). Het 
oostelijk deel (Helmond) kenmerkt zich met name door bedrijfskavels bestemd 
voor de zware industrie. Voor een compleet overzicht van het programma aan 
uitgeefbare bedrijventerreinen wordt verwezen naar bijlage 3. De kwalitatieve 
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segmentering van bedrijventerreinen is bepaald door de kwalitatieve vraag van 
de bedrijfsruimtegebruikers. Vanuit de aanbodzijde worden de bedrijfskavels in 
het bestemmingsplan gesegmenteerd door milieucategorieën, ontwerp-
richtlijnen en richtafstanden met betrekking tot geur, stof, geluid en gevaar. 
Hierbij zijn de locaties die bestemd zijn voor hoogwaardige, functionele, 
campussen en modern gemengde bedrijvigheid relatief milieuvriendelijker, 
waarbij logistiek en zware bedrijvigheid een hoger milieucategorie hebben. 
Kavels die bestemd zijn functionele, modern gemengde en hoogwaardige 
bedrijfsruimtegebruikers vallen in grote lijnen onder dezelfde milieu-
categorieën.  
 
In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn er zeven campusinitiatieven, waarvan 
drie bestaand en vier die zich in de opstartfase bevinden, die elk een of 
meerdere speerpuntsector bedient. De speerpuntsectoren die ondersteund 
worden door de campuslocaties zijn; High Tech Systems & Materials, Food, 
Automotive en Lifetec. De bestaande locaties zijn; High Tech Campus Eindhoven 
(HTCE), TU/e Science Park en High Tech Automotive Campus (HTAC). De overige 
campussen in voorbereiding zijn; Philips Healthcare Campus, Brainport 
Innovatie Campus (BIC), Food Technology Park en Health Technology Park.  
 
Elke campus heeft vier kenmerken; een fysieke basis met vestigings-
mogelijkheden, een nadruk op R&D activiteiten, een concentratie van 
kennisinstellingen en de mogelijkheid tot open innovatie. Voor Nederland is 
deze concentratie van campussen een unieke kenmerk van de Brainportregio. 
 
De meeste van de zeven campussen hebben elk een unique selling point, met 
enige uitzondering van de Brainport Innovatie Campus (BIC). Dit 
campusinitiatief voorziet in de vraag van dezelfde speerpuntsectoren als de 
High Tech Campus Eindhoven (HTCE) en de High Tech Automotive Campus 
(HTAC), namelijk HTSM en Automotive. De BIC is een groot plan van 65 ha 
uitgeefbaar oppervlak en bevindt zich nog in de initiatieffase, waarbij de 
gemeente Eindhoven nog op zoek is naar partners om de ontwikkeling te 
realiseren. De HTCE is het voorbeeld van een succesvol campus in Nederland en 
is inmiddels uitgegroeid tot een R&D-ecosysteem van ruim 100 bedrijven met 
8.000 kenniswerkers. Met de nog uit te geven bedrijfskavels en mogelijke 
uitbreiding van de HTCE is de vraag in hoeverre bedrijven, onderzoeks- en 



STAD vs REGIO 
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
74 

onderwijsinstellingen zich zullen melden voor bedrijfskavels op de BIC. Door de 
gelijkenissen tussen deze campussen lijkt de aantrekkingskracht van de 
bestaande campussen groter dan de nieuwe BIC.  
 
De zeven campuslocaties bieden in totaal 121 ha ruimte aan bedrijvigheid. 
Verder is de uitgifte aan (de hand van de stoplichtenmodel op bestuurlijk 
niveau) van een gedeelte van het BIC en de eventuele uitbreiding van het HTCE 
gefaseerd tot na 2020. De totale vertraagde uitgifte omvat 48 ha. Het overgrote 
deel van de kavels is dus op den duur beschikbaar voor het huisvesten van 
eventuele geïnteresseerden. Het directe aanbod van bedrijfskavels (19 ha) 
bevindt zich volledig op de drie bestaande campuslocaties. De 
aantrekkingskracht van de bestaande campusmilieus is gunstig voor de afzet 
deze bouwrijpe kavels. 
 
Landelijk gezien vormt de leegstand van 3,6% bedrijfsruimte in kwantitatieve 
zin geen ernstige situatie. Echter de courantheid van het aanbod blijft hier 
buiten beschouwing. Wanneer de bouwrijpe bedrijfskavels worden inbegrepen 
bij het aanbod stijgt de leegstand naar 14%. Kijkend naar het opnameniveau en 
het aanbod is zowel landelijk als regionaal gezien de bedrijfsruimtemarkt erg 
ruim. De situatie op de bedrijfsruimtemarkt in de regio Eindhoven, die in deze 
analyse bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond, Son en Breugel en 
Veldhoven is relatief ernstiger. De leegstand is met 6,4% een stuk hoger dan de 
landelijk situatie. De leegstaande bedrijfsruimte is met name gevestigd in 
Eindhoven (8,9%) en Veldhoven (11,6%).  
 
De situatie verslechtert, indien de bouwrijpe bedrijfskavels worden 
meegerekend bij het bepalen van de leegstand. Het leegstandscijfer in de vijf 
gemeenten inclusief onbebouwde bedrijventerreinen komt uit op 15,5% en als 
de nieuwe plannen uit de bestuurlijke afspraken worden meegeteld resulteert 
dit in een leegstand van 17,5%. Deze getallen zijn vergelijkbaar met het 
landelijke gemiddelde. Landelijk en regionaal gezien leidt de grote hoeveelheid 
van bouwrijpe gronden tot een onevenwichtige situatie tussen aanbod en 
voorraad.  
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4. CONFRONTATIE VRAAG-AANBOD 
BEDRIJFSKAVELS 

In de vorige twee hoofdstukken zijn achtereenvolgens de vraag naar en 
het aanbod van bedrijfskavels in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
behandeld. In dit hoofdstuk wordt de confrontatie tussen de vraag en 
het aanbod beschreven. In kwantitatieve zin en zoveel mogelijk in 
kwalitatieve zin. In paragraaf 4.1 worden de belangrijke getallen van de 
vorige twee hoofdstukken herhaald. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 
de kwantitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod gepresenteerd. 
Tenslotte wordt in paragraaf 4.3 de kwalitatieve match tussen vraag en 
aanbod van bedrijfskavels in de regio behandeld. 

4.1 Vraag en aanbod 
Voor de behoefteraming naar de vraag naar bedrijventerreinen tussen 2013 – 
2020 en 2020 – 2030 zijn door Bureau Buiten (2012) twee scenario’s opgesteld. 
Het TM®-scenario, de regionale verwachte vraag en het Brainport-scenario, de 
additionele hoeveelheid bedrijventerreinen die benodigd is voor het behalen 
van een gemiddelde economische groei van jaarlijks 3% in de regio. Voor het 
Brainport-scenario is door het onderzoeks-bureau geen kwalitatieve 
vraagsegmentering in typen bedrijventerreinen vrijgegeven. Om deze reden kan 
voor het Brainport-scenario slechts uitspraak gedaan worden over de totale 
voorraad van de vraag. Verder ontbreken bij het TM®-scenario de segmenten 
kantoorachtige bedrijventerreinen en campus-locaties. De vraag naar 
kantoorachtig vastgoed is geschat door Stec Groep (2012) en is voor beide 
scenario’s circa 2 – 3 ha. De specifieke vraag naar campuslocaties is lastig te 
meten door het kennis- en onderwijscomponent en wordt om deze reden in dit 
hoofdstuk achterwege gelaten. 
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In tabel 4.1 wordt de vraag naar bedrijventerreinen in perioden 2013 – 2020 en 
2020 – 2030 afgebeeld. In bijlage 3 is het aanbod van de twee perioden terug te 
vinden. 
 
tabel 4.1 Resumerend vraagraming bedrijventerrein. 
Bron: Hagens & Kruisselbrink, 2012. 

  
2013 – 2020 2020 – 2030 

Oost West Totaal Oost West Totaal 
Hoogwaardig 6 42 48 4 26 29 
Modern gemengd 12 43 55 9 35 43 
Functioneel/zwaar 1,3 1,3 2,7 2 -9 -7 
Logistiek 7 29 36 4 13 17 
TM®-scenario (verwacht) 26 116 142 18 64 82 
              
Brainport-scenario (ambitie) 36 165 201 30 119 149 

 
4.2 kwantitatieve confontratie vraag en aanbod 
In kwantitatieve zin blijkt er bij beide toekomstscenario’s sprake te zijn van een 
groot overaanbod van uitgeefbare bedrijfskavels. Doordat de kwalitatieve vraag 
niet geheel duidelijk is voor campuslocaties en kantoorachtige 
bedrijventerreinen worden deze bij onderstaande analyse buiten beschouwing 
gelaten. In bijlage 5 zijn de tabellen met de kwantitatieve vraag-aanbod 
confrontatie voor beiden scenario’s op genomen. In tabel 4.2 is het overaanbod 
per scenario en voor de perioden 2013 – 2020 en 2020 – 2030 opnomen. 
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tabel 4.2 Kwantitatieve vraag-aanbod confrontatie TM-scenario en Brainport-scenario 

  
2013 – 2020 2020 – 2030 

Oost West Totaal Oost West Totaal 
Overaanbod TM-scenario (uitgf. in ha)  36,05 35,38 71 73,60 32,23 105,83 
Vraag (ha) gemiddelde uitgifte per jaar 17,8 8,2 
   
Overaanbod Brainport-scenario 
(uitgeefbaar in ha) 

26,05 -13,62 12 61,60 -22,77 38,83 

Vraag (ha) gemiddelde uitgifte per jaar 25,1 14,9 
Totale aanbod (ha) gemiddelde 
uitgifte per jaarIV. 

26,7 18,8 

Directe aanbod (ha) gemiddelde 
uitgifte per jaar 

16,9 3,4 

 
Het overaanbod in tabel 4.2 is verkregen door de totaal uitgeefbare 
bedrijfskavels (exclusief de plannen voor 121 ha aan campuslocaties en 31 ha 
kantoorachtige bedrijfslocaties, omdat de kwalitatieve vraag naar deze 
segmenten onbekend is) te verminderen met de vraag op het desbetreffende 
deelgebied en tijdvak. Een positieve waarde geeft een overaanbod aan, hetgeen 
in beide scenario’s van toepassing is. Het overaanbod is natuurlijk groter bij het 
TM®-scenario, omdat bij deze prognose minder ruimte vereist is dan het 
Brainport-scenario.  

De verdeling van het aanbod tussen 2013 – 2020 en 2020 – 2030 is gebaseerd op 
de fasering die in het Stedelijk Gebied Eindhoven is toegepast. In het eerste 
tijdvak tot 2020 bedraagt de kwantitatieve vraag in het TM®- en 
Brainportscenario respectievelijk 17,8 en 25,1 ha per jaar. Hier tegenover staat 
in dezelfde periode een totaal uitgeefbaar aanbod van 26,7 ha en direct aanbod 
van 16,9 ha per jaar. In kwantitatieve zin zijn er voldoende bouwrijpe 
bedrijfskavels, maar kijkend naar de totale bedrijfsplannen is er zelfs na de 
regionale fasering sprake van een overaanbod. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
IVVanwege de onbekende vraag naar campus- en kantoorachtige bedrijfslocaties zijn 
deze niet inbegrepen bij het aanbod. 
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Als er wordt gekeken naar de uitgiftesnelheden van zowel vraag als aanbod voor 
beide scenario’s komt de ernst van het overaanbod nadrukkelijk naar voren. In 
de meeste perioden kan het totale aanbod meerdere malen voorzien in de 
verwachte vraag. In de periode 2020 – 2030 kan het aanbod ruim 2 jaar lang 
voorzien in de regionale vraag naar bedrijfskavels (8,2 vergeleken met 18,8 ha 
per jaar). Uit paragraaf 2.2.4 bleek voor de periode 2003 – 2012 de gerealiseerde 
gemiddelde uitgifte per jaar 14,29 ha te zijn. Het totale aanbod en de daarbij 
gerelateerde uitgiftesnelheid van 26,7 en 18,8 ha per jaar ligt relatief een stuk 
hoger. Als er alleen wordt gekeken naar de bouwrijp gemaakte gronden ofwel 
de direct uitgeefbare kavels is in kwantitatieve zin in beide tijdsperioden nog 
ruimte voor meer bouwrijpe bedrijfslocaties. Er wordt hier dus geen rekening 
gehouden met de kwalitatieve match tussen vraag en aanbod. Hierbij moet zelfs 
bedacht worden dat bedrijfskavels die niet uigegeven worden in de periode 
2013 – 2020 tevens deel uitmaken van het aanbod in de periode daarna! Met 
andere worden; de problemen van overaanbod kunnen zich opstapelen. Het 
overaanbod in de gehele periode van 2013 tot 2030 is 178 ha voor het TM®-
scenario en voor het Brainport-scenario 51 ha en concentreert zich voornamelijk 
in het westen van de regio. Hierbij is de kanttekening dat de campus- en 
kantoorachtige bedrijfslocaties niet worden meegenomen bij het bepalen van 
het aanbod omdat de vraag onduidelijk is voor deze speciale bedrijventerreinen 
met onderwijs en onderzoekscomponenten. Het overaanbod is in de praktijk 
dus groter als de 121 ha campuslocaties en 31 ha kantoorachtige locaties 
worden meegerekend! De campuslocaties concentreren zich met name in het 
westen met 111 ha en 10 ha in het oosten (Helmond) en de kantoorachtige 
locaties bevinden zich alleen in het westen.  

4.3 Kwalitatieve confrontatie vraag en aanbod 
Voor zover mogelijk wordt in deze paragraaf de kwalitatieve aansluiting tussen 
vraag en aanbod naar typen bedrijventerrein beschreven. Onderstaande 
gegevens hebben betrekking op het TM®-scenario, omdat slechts voor dit 
scenario de kwalitatieve vraag bekend is. In tabel 4.3 zijn voor de gehele periode 
van 2013 – 2030 de TM®-vraag en het aanbod gesegmenteerd naar typen 
bedrijventerreinen. In figuur 4.1 is de kwalitatieve confrontatie tussen vraag en 
aanbod tevens uitgezet in diagrammen. 
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tabel 4.3 Vraag-aanbod confrontatie SGE in netto hectaren (2013 - 2030). 

  
Modern 
gemengd Hoogwaardig Logistiek 

Functioneel/
zwaar 

Vraag  98 77 53 -4,3 

Aanbod 270,55 25,20 58,10 47,41 

Waarvan direct 92,15 4,95 42,60 28,81 

Resultante aanbod - vraag 172,55 -51,80 5,10 51,71 
 
Het valt op dat er tekorten zijn bij het hoogwaardig segment. De tekorten van 
het hoogwaardige segment (-51,80 ha) zouden gedeeltelijk met het 
bedrijfscomponent van het aanbod campussen van 121 ha opgevangen worden, 
waardoor het probleem bij dit segment niet ernstig zal zijn. De segmenten 
functioneel en zwaar zijn door Bureau Buiten (2012) samengevoegd door de 
onderlinge inwisselbaarheid met als enige beperking de milieucategorieën. Bij 
dit segment is er sprake van een ruim overaanbod van 51,71 ha die voornamelijk 
is veroorzaakt door het zware segment in de gemeente Helmond. Van de 47,41 
ha functionele/zware industrie bestaat 45,54 uit plannen bestemd voor zware 
bedrijvigheid in de gemeente Helmond en 1,87 ha aan kavels met de 
bestemming functionele bedrijvigheid in de gemeenten Geldrop-Mierlo.  

 
figuur 4.1 Kwalitatieve confrontatie vraag-aanbod SGE 2013 – 2030.  
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Bij het modern gemengde segment is er tevens sprake van overaanbod, waarbij 
er veel meer locaties wordt aangeboden dan dat er vraag naar is. Het aanbod 
van logistieke bedrijfskavels is redelijk evenwichtig met de vraag en het aanbod 
behoort allen tot het plan GDC Acht in Eindhoven.  
 
Voor de kantoorachtige bedrijventerrein wordt er tussen 2013 – 2030 in totaal 
30,50 ha aangeboden die zich volledig in het westen van de regio bevinden. 
Vergeleken met de verwachte vraag van 2 – 3 ha voor de gehele regio is dit 
overaanbod enorm (Stec groep, 2012). Hier komt bij dat de plannen voor deze 
bedrijfskavels gefragmenteerd zijn en uit vijf bedrijventerreinen bestaan. De 
Hurk Beatrixcomplex (2,5 ha in Eindhoven), Uitbreiding van Ekkersrijt (8 ha in 
Son en Breugel), De Run 7000 en de uitbreiding van de Run 1000/2000 (8 en 4 ha 
in Veldhoven) en Ekenrooi-Noord (8 ha in Waalre). Voor dit laatste plan geldt dat 
deze locatie slechts is aangewezen als potentiele ontwikkellocatie, waarbij er 
nog géén vastgestelde bestemmingplan is. De gemeente Waalre heeft nog geen 
grondposities ingenomen en is nog in volledig eigendom van private eigenaren. 
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4.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk kwam de aansluiting tussen de vraag naar en aanbod van 
bedrijfskavels in het Stedelijk Gebied Eindhoven naar voren. Voor zover mogelijk 
is er ook gekeken naar de kwalitatieve aansluiting op de typen 
bedrijventereinen. Bij beide gehanteerde toekomstscenario’s is er sprake van 
een fors overaanbod van plannen voor bedrijventerreinen. Het overaanbod in 
de gehele periode van 2013 tot 2030 is 177 ha voor het TM®-scenario en 51 ha 
voor het Brainport-scenario. Hierbij is het aanbod van campus- en 
kantoorachtige bedrijfslocaties van respectievelijk 121 en 31 ha niet inbegrepen, 
omdat de vraag naar deze bedrijfslocaties niet duidelijk is. Als er wordt gekeken 
naar de historische, gemiddelde uitgifte per jaar van 14,29 ha, ligt de 
uitgiftesnelheid van het nieuwe aanbod in beide tijdvakken (respectievelijk 26,7 
en 18,8 ha per jaar) een stuk hoger dan de gerealiseerde uitgifte (exclusief 
campus- en kantoorachtige locaties). Kwalitatief gezien dreigt er een tekort van 
circa 52 ha te zijn van het hoogwaardige bedrijvigheid. Dit kan echter 
gedeeltelijk worden opgevangen door de aanbod campussen (121 ha). Het 
overaanbod van met name zware bedrijvigheid van 52 ha op de locaties in 
Helmond. Bureau Buiten (2012) voorziet een negatieve vraag naar 
functionele/zware bedrijvigheid. De vraag naar logistieke bedrijvigheid is 
redelijk in evenwicht, maar tegelijkertijd zorgt het opbloeien van de Automotive 
sector mogelijk voor meer vraag naar logistieke locaties. Alle logistieke aanbod 
behoren tot het plan GDC Acht in de gemeenten Eindhoven.  

Daarnaast is er bij het modern gemengde segment sprake van een groot 
overaanbod. Hierbij is het overaanbod bij de segmenten modern gemengd en 
kantoorachtige bedrijventerreinen het grootst. De totale vraag naar modern 
gemengde bedrijventerreinen wordt geschat op 98 ha ten opzichte van een 
aanbod van 271 ha. Het aanbod van dit segment kan bijna drie maal in de vraag 
voorzien. Voor de kantoorachtige bedrijventerreinen ligt de verwachte vraag 
tussen 2 – 3 ha. Hier tegenover is er een aanbod van 30,5 ha, dat bestaat uit vijf 
plannen in het westen van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In de regio is er bij 
vrijwel alle segmenten sprake van overaanbod en een zeer onevenwichtige 
verhouding tussen vraag en aanbod bij segmenten modern gemengd, 
hoogwaardig en functioneel/zwaar. 
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5. INTRAGEMEENTELIJKE BENADERING 
Tijdelijk anders bestemmen (TAB) is een actueel denkconcept voor 
efficiënt en duurzaam ruimtegebruik (Rijkswaterstaat et al., 2013). Een 
van de belemmerende factoren van een intensieve regionale 
samenwerking is de bestuurlijke onwil tegen financiële verevening. TAB 
is een intragemeentelijke benadering van het overaanbod van 
bedrijfskavels, waarbij samenwerking tussen gemeenten niet 
noodzakelijk is. Allereerst wordt in paragraaf 5.1 aandacht besteed aan 
de definitie van tijdelijkheid in de ruimtelijke ordening. Daarna worden 
in paragrafen 5.2 tot en met 5.5 enkele alternatieve functies voor het 
reactiveren van de excessieve bedrijfskavels gepresenteerd. De 
volgende alternatieve functies worden behandeld; wonen, leisure, 
duurzame energieopwekking en stadslandbouw. Vanwege de stijgende 
structurele leegstand in de winkel- en kantorenmarkt worden deze 
alternatieven achterwege gelaten. In 2013 zijn namelijk voor de winkel- 
en kantorenruimtemarkt respectievelijk 8% en 15,7% leegstand 
gemeten (Locatus, 2013; DTZ, 2014). Tenslotte worden de wettelijke 
mogelijkheden van tijdelijk alternatief bestemmen en specifieke wet- 
en regelgeving bij tijdelijke woon- en energieprojecten behandeld in 
paragraaf 5.6.  

5.1 Tijdelijkheid in de ruimtelijke ordening 
In het vorige hoofdstuk is het aanbod gemeentelijke bedrijfskavels 
geconfronteerd met de vraag en er is sprake van een groot overaanbod. Met een 
geprognotiseerd aanbod dat tweemaal groter is dan de vraag lijkt de situatie 
van structurele aard te zijn. Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) is ideaal als het 
door gemeenten geschetste toekomstbeeld door onverwachte ontwikkelingen 
afwijkt.  
In het vernieuwde Omgevingsrecht hebben tijdelijke initiatieven een maximale 
looptijd van tien jaar ten opzichte van de huidige termijn van vijf jaar. De 
verwachting is dat de nieuwe wet in 2018 in werking wordt gesteld. In sommige 
situaties kunnen tijdelijke activiteiten na het verstrijken van deze termijn door 
de lokale overheid gedogen worden. Bijvoorbeeld door de langere 
terugverdientijd van studentenhuisvesting. Aan de andere kant kan dit leiden 
tot onwenselijke situaties, waarbij zonder handhaving de tijdelijke gebruikers 
niet willen vertrekken (Drogendijk, 2012).  
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Rekening houdend met wat wettelijk is toegestaan om (tijdelijk) af te wijken van 
een vastgesteld bestemmingsplan kunnen braakliggende gronden ingezet 
worden voor de actuele vraag. Daarnaast stimuleert dit ruimtelijk concept 
duurzame ontwerpen en materiaalgebruik. Door middel van TAB is het mogelijk 
om op korte termijn in te spelen in ruimtelijke actualiteiten, financiële en 
maatschappelijke rendementen behalen en indien er voldoende draagvlak 
ontstaat, kan de initiële functie ontwikkeld worden (Green Spread, 2014).  

5.2 Tijdelijk gebruik wonen 
Op het gebied van tijdelijke woonfuncties blijkt uit prognoses van het PBL dat er 
in de nabije toekomst voor specifieke doelgroepen een ruimtevraag ontstaat, zo 
zal het aantal huishoudens voor de komende twee decennia fors toenemen (van 
Eck et al., 2013). Tussen 2010 en 2030 wordt een toename van circa 1 miljoen 
huishoudens verwacht, wat leidt tot een substantiële uitbreidingsvraag op de 
woningmarkt. Deze uitbreidingsvraag vertaalt zich met name in 
eenpersoonshuishoudens, de hoeveelheid huishoudens met paren blijft in de 
volgende twee decennia vrijwel gelijk (figuur 5.1). 
 

 
figuur 5.1 Prognose huishoudens naar typen, 2010 – 2040.  
Bron: PBL, 2013. 
 
 
 

!
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Het planbureau voor de Leefomgeving onderscheidt eenpersoonshuishoudens 
in drie groepen; alleenwonende jongeren die het ouderlijk huis hebben verlaten, 
gescheiden paren die alleen gaan wonen en ouderen die na het overlijden van 
de partner alleen gaan wonen. De oorzaak van de toename van 
eenpersoonshuishoudens komt met name door de aanhoudende vergrijzing 
(van Eck et al., 2013). De jongere groep eenpersoonshuishoudens (gecate-
goriseerd door het CBS als huishoudens tussen de 15 tot 65 jaar) zal nog tussen 
2010 en 2025 met 200.000 toenemen. Na deze periode zal de groei binnen deze 
groep stabiliseren (CBS, 2011).  
Uit bovenstaande prognoses kan geconcludeerd worden dat er enerzijds op 
korte termijn vraag ontstaat voor eenpersoonshuishoudens en anderzijds op de 
lange termijn vraag blijft voor ouderenhuisvesting. Vooral de vraag op korte 
termijn vanuit de jongere eenpersoonshuishoudens is interessant voor tijdelijke 
huisvesting. 
 
5.2.1 Kenmerken tijdelijk wonen 
De haalbaarheid van een tijdelijke, duurzame en verplaatsbare woon-unit voor 
één persoon is onderzocht door van Beurden (2013). Gebaseerd op een 
exploitatieduur van vijf jaar zijn de totale kosten van een rendabele business-
case voor een tijdelijke woon-unit maximaal €60.000. De totale kosten omvatten 
de bouwkosten van de woning, transportkosten, winst et cetera. De beoogde 
bouwkosten van de woning mag ten hoogste €38.000 bedragen. Uit een enquête 
uitgevoerd door van Beurden onder 280 respondenten blijkt de huurperiode van 
vijf jaar, een aparte slaapruimte en een A+++ energielabel de belangrijkste 
voorwaarden te zijn voor potentiele huurders (van Beurden, 2013). Het 
bovenstaande woonconcept heeft als basis gediend voor een business plan en is 
uitgewerkt door het bouwbedrijf Heijmans tot de ‘Heijmans ONE’.  
 
5.2.2 Praktijkvoorbeeld tijdelijk wonen 
Voor de ontwikkeling van het woonconcept ‘Heijmans ONE’ waren er een aantal 
voorwaarden. Enerzijds moet de woning kwalitatieve en betaalbare 
huurhuisvesting bieden voor jonge eenpersoonshuishoudens en anderzijds 
moet het tijdelijk braakliggende terreinen reactiveren. Vanwege de tijdelijke 
aard van het woonconcept is een korte assemblagetijd en mobiliteit vereist.  
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De fabricage van een woon-unit duurt één dag en is na een exploitatietermijn te 
verplaatsen per vrachtwagen naar een andere locatie. De doelgroep voor deze 
tijdelijke woningen zijn de hoogopgeleide eenpersoonshuishoudens in de 
leeftijdsgroep 25 – 35 jaar. Deze doelgroep verdient over het algemeen te veel 
voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije huursector. Daarnaast is het 
verkrijgen van aankoopkapitaal voor een woning lastig. Het is de bedoeling dat 
de maximale huurprijs per maand circa €700 bedraagt en de woon-units om en 
nabij leegstaande centrumgebieden geplaatst worden. 
Het casco van een Heijmans ONE is uitgevoerd in massief hout en met een 
totaaloppervlak van 50 m2 beschikt het over een keuken, een badkamer, een 
woonkamer met vide, een slaapkamer en een eigen voordeur met buitenterras. 
In figuur 5.2 zijn sfeerimpressies afgebeeld met onder andere een exploded view 
en een doorsnede van de Heijmans ONE. 
 
 

 
figuur 5.2 Sfeerimpressie Heijmans ONE. 
Bron: Heijmans, 2014. 
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De Heijmans ONE functioneert op elektriciteit en is volledig zelfvoorzienend 
door zonnepanelen en zonnecollectoren. Daar waar zonnepanelen zonlicht 
omzetten in elektriciteit, wordt in het geval van zonnecollectoren, zonlicht 
omgezet in warmte ten einde water of ruimtes te verwarmen (Heijmans, 2014). 
 
De eerste prototypes zijn geplaatst op het SPARK-terrein in Rosmalen. Het 
SPARK initiatief is een samenwerkingsverband tussen bouwbedrijf Heijmans, 
Avans Hogeschool, TU/e, gemeente ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-
Brabant om open innovatie te faciliteren in de bouwsector. Dit woonconcept is 
op dit moment in de pilotfase in Amsterdam. De eerste woning is gereed voor 
publiekelijk gebruik en is klaar voor de eerste bewoner. De ontwikkelaar 
Heijmans is op dit moment op zoek naar een tijdelijke bewoner voor een woon-
unit te Zeeburgereiland. 

5.3 Tijdelijk gebruik leisure 
Tijdelijk anders bestemmen is een exploitatievorm van een tijdelijke functie op 
een terrein waar de definitieve functie nog op zich moet laten wachten. Dit 
ruimtelijk concept ontvangt steeds meer aandacht in Nederland, maar vindt nog 
weinig plaats en bedient met name de leisure ofwel gastvrijheidssector. De 
gastvrijheidssector omvat activiteiten met een direct economisch component 
die behoren tot de sectoren toerisme, vrijetijdssector, horeca en cultuur 
(Berkers, 2014).  
 
5.3.1 Kenmerken tijdelijk leisure 
Door middel van bijvoorbeeld de exploitatie van een restaurant slagen 
gastvrijheidsondernemers op circa tien locaties in Nederland erin om een 
identiteit te creëren op een (tijdelijk) bestemmingsloos terrein. Voor de drie 
direct betrokken partijen; ondernemer, overheid en grondeigenaar bestaan 
volgens Berkers (2014) diverse kansen en randvoorwaarden voor betrokken 
partijen. Voor dit afstudeeronderzoek zijn met name de kansen en 
randvoorwaarden voor overheid en grondeigenaar van belang. Vanuit het 
perspectief van de gastvrijheidsondernemer heeft een tijdelijke locatie ten 
opzichte van een permanente basis een aantal voordelen. Relatief gezien zijn de 
grondkosten laag, de beslisperiode kort en het betreft vaak een locatie in een 
bijzondere omgeving. Daarnaast wordt een tijdelijke locatie soms door 
ondernemers gebruikt als een voorlopige voorziening naar een vaste 
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bestemming. De grootste nadelen zijn de korte terugverdientijd en het lastig 
overzien van een lange termijn visie. Vanuit het perspectief van de 
grondeigenaren zijn er voor hen ook een aantal voordelen voor de tijdelijk 
exploitatie in afwachting tot de definitieve bestemming. Het dient als een 
additionele bron van inkomsten en draagt bij aan het verbeteren van het imago 
van het gebied. Met name het tijdelijk bestemmen van recreatie- of 
restaurantfuncties biedt kansen tot place-making ofwel, de creatie van een 
trekpleister op een nieuw te ontwikkelen gebied.  
Volgens Berkers (2014) is het succes van tijdelijke exploitaties bij locaties die in 
afwachting zijn van een definitieve bestemming afhankelijk van een aantal 
factoren. Bekendheid bij initiatiefnemers, gemeenten en grondeigenaren kan 
door het delen van kennis en ervaring gestimuleerd worden. Daarnaast zijn er 
nog de restrictieve wet- en regelgeving en relatief korte terugverdientijd die een 
rendabele onderneming garanderen. Dergelijke problemen vragen geen 
innovatieve oplossingen. Wanneer echter tijdelijke ontheffingen van het 
bestemmingsplan wordt verlengd boven de tien jaar zal de vraag naar 
vernieuwende concepten van belang zijn. Het verkennen van een mogelijke 
‘langdurige tijdelijkheid’ kan leiden naar tijdelijke voorzieningen die van hogere 
kwaliteit zijn en sterker bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het 
gebied.  
 
5.3.2 Praktijkvoorbeelden tijdelijk leisure 
In Nederland is tijdelijk anders bestemmen nog vrij onbekend en dit is ook terug 
te zien in het aantal projecten die gebruik maken van tijdelijke voorzieningen. 
De horeca sector is de grootste gebruiker van de tijdelijke activiteiten. Met name 
cafés en restaurants zijn gevestigd aan de stadsrand en buitengebieden. 
Horecaondernemers vinden vooral de terugverdientijd van drie à vijf jaar te kort 
voor een rendabele onderneming. Voorbeeldprojecten in de andere 
vrijetijdssectors zijn de musicalvoorstelling ‘Soldaat van Oranje’ in het 
voormalige Vliegkamp Valkenburg in Katwijk (exploitatietijd circa vijf jaar), de 
tijdelijke camping van 1 hectare ‘Urban Campsite’ in Amsterdam (exploitatietijd 
drie à vier jaar) en het landzeilpark van 3,6 hectare ‘Wind ’n Wheels’ tevens in 
Amsterdam (gebruiksperiode circa tien jaar). Vanwege de korte terugverdientijd 
trekt tijdelijk gebruik relatief minder commerciële investeerders en gaan vaker 
de creatieve en idealistische ondernemers de tijdelijke uitdaging aan (Berkers, 
2014).  
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5.4 Tijdelijk gebruik duurzame energieopwekking 
De VN-commissie Brundtland heeft in 1987 aanbevelingen gedaan over het 
milieu, duurzaamheid en de toekomst van de wereld. Hierbij wordt de definitie 
van duurzame ontwikkeling omschreven als; ‘Sustainable development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs’ (UN, 1987). Duurzame energie 
zoals wind-, bio-, zonne-energie en groene stroom passen bij deze definitie en 
maakt men minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast stimuleert 
de overheid de bevordering van duurzame energie en innovatie van duurzame 
energietechnieken. In het jaar 2012 was het aandeel duurzame energie 4,7% van 
het nationale energieverbruik. De Rijksoverheid streeft naar 16% duurzame 
energie in 2020 en een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Onder 
andere om de 20 procent energiebesparing te realiseren die de Europese Unie 
wilt bereiken. Daarmee is de trend om duurzaam en energiezuinig te bouwen 
onomkeerbaar (Klotz, 2011). Een van de mogelijke manieren om de overtollige 
bedrijfskavels in te zetten is het opwekken van duurzame energie. Deze 
methode is in lijn met de duurzaamheidsambities van het Rijk en een 
mogelijkheid om inkomsten te genereren uit het verpachten van inactieve 
gronden aan energie-exploitanten.  

5.4.1 Kenmerken tijdelijk duurzame energieopwekking 
Green Spread (2014) heeft voor de provincie Gelderland drie tijdelijke 
activiteiten op braakliggende gronden onderzocht die bijdragen aan 
verduurzaming van de energieproductie. Er is gekeken naar de financiële, 
juridische en organisatorische gevolgen van de duurzame energiewinning via 
wind, zon en biomassateelt. Uit de praktijk blijkt dat in het huidige politieke, 
fiscale en economische klimaat hernieuwbare energieprojecten voor zowel 
commerciële als publieke partijen geen hoge financiële rendementen oplevert. 
De wenselijkheid van hernieuwbare energieprojecten op braakliggende gronden 
zal vooral voortkomen uit maatschappelijke doelstellingen, zoals; het 
verminderen van CO2-reductie, stimuleren van werkgelegenheid en het 
betrekken van maatschappelijke initiatieven.  
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Kenmerken biomassateelt 
Biomassateelt is als derde variant van duurzame alternatieve bestemmingen 
een optie die nauwelijks bijdraagt aan de lokale energievoorziening. Onder 
biomassa vallen alle gewassen die doelbewust zijn geteeld ten einde als 
grondstof te dienen in de praktijk. Het kan dienen als biobrandstof, veevoer of 
verwerkt worden in diverse industrieën. In tabel 5.1 zijn de vijf gangbare 
biomassasoorten met specifieke toepassingsmogelijkheden en bodemeisen. 
 
tabel 5.1 Vijf biomassasoorten met product, toepassing en bodemeisen. 
Bron: Green Spread, 2014. 

Soort teelt Product Toepassing Bodemeisen  
Wilgen Hout Houtverwerking, brandhout Voorkeur aan klei- of 

vochtige leemhoudende 
zandgronden 

Vezelhennep Blad/stro Automobiel-, papierindustrie, 
bouw 

Geschikt op alle gronden 

Koolzaad Zaad/stro Veehouderij, brandstof Geschikt op alle gronden 
Miscanthus Riet Veehouderij, brandstof, 

papierindustrie, bouw 
Voorkeur aan kleigronden 

Vlas Stengels/Vezels Linnen, papierindustrie, bouw Geschikt op alle gronden 
 
De bodem in Zuidoost-Brabant bestaat voornamelijk uit zand- en eerdgronden 
(figuur 5.3). Eerdgronden kunnen veen en mineralen, zoals klei en organische 
stof, afkomstig van planten bevatten. De teelt van wilgen en miscanthus vindt 
bij voorkeur plaats op kleigrond die te vinden is aan de stadsranden. De bodem 
in de gemeenten Best, Eindhoven en Oirschot bevatten onder andere leem, die 
ten gunste komt van de teelt van wilgen. 
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figuur 5.3 Bodemtype. Uitgelicht: SGE. Achtergrond: Zuidoost-Brabant. 
Bron: Bodematlas.brabant.nl, 2014. 
 
Voor de teelt van de verschillende soorten biomassa zijn locaties wenselijk van 
minimaal tien hectare aaneengesloten. Vanwege de flexibele aard van de 
oogstteelt van de gewassen met een totale exploitatieduur van acht tot tien 
jaar, kan de gemeente indien nodig snel weer beschikken over de gronden. 
Financieel gezien zijn de pachtvergoedingen van biomassateelt vergeleken met 
andere duurzame tijdelijke activiteiten gering. Met jaarlijkse pachtvergoedingen 
per hectare tussen €100 en €400 ligt het lager dan reguliere agrarische 
pachtprijzen. Dit heeft met name te maken door de fluctuerende afzetprijzen 
van de eindproducten. De markt voor biomassateelt is nog volop in 
ontwikkeling, waardoor de marges voor zowel projectontwikkelaar als 
gemeente klein zijn en sterk onder invloed zijn van risico’s.  
 
Kenmerken grootschalige windenergie 
Tot deze categorie hernieuwbare energieopwekking behoren windturbines met 
een ashoogte van ten minste honderd meter. De aanloopfase naar de realisatie 
van dergelijke windturbines duurt circa vijf tot acht jaar, enerzijds door de 
weerstand vanuit de maatschappij tegen de plaatsing en anderzijds het 
intensieve onderzoek naar de mogelijke milieueffecten. Naast de lange 
aanloopfase vergt het ontwikkelen van windturbines een forse voorinvestering. 
De kosten zijn afhankelijk van de verwachte vermogen van een windinitiatief.  
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Over het algemeen geldt; €1,1 miljoen per megawatt vermogen voor de turbines, 
€0,2 miljoen per MW vermogen voor de fundering, bekabeling, aansluiting, et 
cetera en €0,1 miljoen per MW voor ontwikkeling- en engineeringskosten (dit 
bedraagt ongeveer 7,5% van de totale investering). Met de noodzakelijke 
Stimulering Duurzame Energieproductiesubsidies (SDE+) moet er vanwege de 
lange ontwikkeltijd en hoge voorinvesteringen rekening gehouden worden met 
een exploitatieperiode van tenminste vijftien jaar. De SDE+ stimuleert het 
hernieuwbare opwekken van duurzame energie en richt zich met name op 
bedrijven en (non-profit) instellingen. De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland voert de SDE+ uit in opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken (RVO, 2014). 
 
Het windaanbod op een locatie bepaalt in belangrijke mate de rendabele 
exploitatie van een windinitiatief. De opwekking van windenergie is te 
combineren met andere duurzame energieopties zoals biomassateelt en zonne-
energie, mits de windturbines geen schaduw werpen op de zonnepanelen.  
 
Voor het opzetten van een windinitiatief zijn er ruimtelijke kaders die lang niet 
alle locaties even geschikt maakt. Allereerst mogen windturbines niet geplaats 
worden binnen een straal van driehonderd meter van woonfuncties, vanwege 
mogelijke geluidsoverlast en slagschaduw. Verder mogen op waardevolle 
landschappen, beschermde dorps- en stadsgezichten, belangrijke 
vogelgebieden, stiltegebieden, plaatsen in de nabijheid van de opslag van 
gevaarlijke stoffen en locaties met hoge archeologische waarden geen 
windturbines geplaats worden.  
Voor de gemeenten heeft de komst van windturbines een aantal voordelen. Op 
gemeentelijk grond met tijdelijke opwekking van windenergie is het mogelijk om 
relatief hoge pacht te vragen. De norm in Nederland voor pacht bij windparken 
ligt rond de €10.000 per megawatt vermogen op jaarbasis. Naast financieel is er 
tevens een maatschappelijk rendement te behalen in de ontwikkelings- en 
exploitatiefase met het betrekken van het lokale bedrijfsleven. Als laatste draagt 
een windinitiatief sterk bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen; met voldoende 
windaanbod produceert elke megawatt vermogen 2,2 gigawatt uur, wat kan 
voorzien in het energieverbruik circa 625 huishoudens.  
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Ter vergelijking levert een windmolen met een vermogen van twee megawatt 
evenveel energie op als 18.500 zonnepanelen. Naast de eerdergenoemde 
uitdagingen zoals gebrek aan maatschappelijk draagvlak en tijdsintensieve 
processen veroorzaken windturbines geluidsoverlast en slagschaduw aan de 
omgeving.  
 
Kenmerken grondgebonden zonne-energie 
In tegenstelling tot gebouw gebonden zonne-energiesystemen wordt de 
geproduceerde energie bij de grondgebonden variant direct op het publieke net 
herleid. Dit maakt deze wijze van duurzame energieopwekking relatief duur en 
financieel onrendabel. De waarde van een kWh is circa €0,055. Voor de 
consument wordt de prijs uiteindelijk nog belast met BTW en energiebelasting, 
wat neerkomt op €0,23. Het grootste aandeel in de prijs per kWh wordt gevormd 
door de energiebelasting (zie figuur 5.4). Bij verbruik boven 10.000 kWh per jaar 
daalt zowel de energiebelasting en de BTW en varieert de eindprijs per kWh 
tussen €0,14 en €0,095 (Green Spread, 2014). 
 

 
figuur 5.4 Invloed van energiebelasting op de prijs per kWh. 
Bron: Green Spread, 2014. 
 
In 2013 onderzocht Kant de financiële gevolgen voor gemeenten in het geval 
gemeentelijke bouwgronden in plaats van agrarische doeleinden gebruikt 
worden voor de energieopwekking door middel van zonnepanelen. De financiële 
haalbaarheid is tot stand gekomen met drie scenario’s voor de ontwikkeling van 
de energieprijs. De gehanteerde energieprijsstijgingen zijn respectievelijk 2,5%, 

!
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4,5% en 6,5% voor de lage, basis en hoge scenario. Ter vergelijking zijn in de 
periode 1995 – 2012 de energieprijzen gemiddeld met 5,4% gestegen (CBS, PBL, 
Wageningen UR, 2013). In het onderzoek van Kant wordt het financieel 
rendement van agrarisch gebruik (gemiddeld €0,50 per m2 per jaar) vergeleken 
met het rendement van zonnepanelen (Dienst Regelingen, 2012). Door middel 
van een residuele grondwaardemethode is de pacht per jaar per m2 berekend. 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van de netto contante waarde-methode met 
een exploitatietijd van 20 jaar. Uitgaande van de lage, basis en hoge scenario’s 
van de energieprijsontwikkeling varieert de gemiddelde jaarlijkse huur per m2 
tussen €1,33 en €3,30 (Kant, 2013).  

Vergeleken met de pacht uit landbouw, ligt het rendement van het verpachten 
van de grond voor het opwekken van duurzame energieopwekking drie tot 
zeven maal hoger. Kant voegt toe dat er onzekerheid bestaat over de verkregen 
financiële resultaten vanwege de onduidelijkheden rondom collectief salderen. 
Er is rekening gehouden met de mogelijkheid tot collectief salderen, terwijl dit 
op dit moment nog niet wettelijk is toegestaan. Salderen is het wegstrepen van 
het eigen elektriciteitsverbruik met de eigen energieopwekking tot 5000 kWh per 
verbruiker en is in Nederland alleen toegestaan voor kleinverbruikersaansluiting 
(3x80 ampère). Kleinverbruikersaansluiting kunnen een deel van de energie 
‘terug leveren’ aan het energiebedrijf en sinds 1 januari 2014 is er geen grens 
hoeveel kWH er wordt gesaldeerd (Simons, 2013). Voor lokaal energie-
initiatieven is collectief salderen nog niet toegestaan, waardoor deze moeilijk 
van de grond komen (Lokale Energie Voorwaarts, 2014). Financieel gezien is 
collectief salderen aantrekkelijker (€0,1823 per kWh excl. btw) dan de energie 
aan energiebedrijven te verkopen (€0,0658 per kWh excl. btw) (Kant, 2013). 

Voor een optimale stroomopbrengst moeten de zonnepanelen op een 
aaneengesloten oppervlakte geplaats worden. Daarnaast is een schaduwvrije 
plaatsing met een positionering op het zuidoosten en zuidwesten gewenst. In 
beginsel zijn zon-PV-cellen niet mobiel, omdat deze via hei-, schroeffundering of 
dan wel ballastfundering (inclusief betonstroken) bevestigd worden. Tenslotte is 
er bij de totstandkoming van een zonneweide van belang om aandacht te 
besteden aan het beveiligingssysteem (omheiningen, begrenzingen, 
afsluitingen, sloten etc). Belangrijke risico’s voor zonneweiden zijn namelijk 
vandalisme en diefstal (Green Spread, 2014). 
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Uit onderzoek van Green Spread (2014) blijkt een zonneweide van vier hectare 
aan zonnepanelen (2,25 MW vermogen) de ideale grootte voor de financiële 
haalbaarheid, waarbij een afname van 5,0% van 30.000 kleinverbruikers 
benodigd is. In bijlage 6 is de relatie tussen het areaal zonnepanelen en afzet 
aan benodigde huishoudens vastgelegd.  
Sinds 17 maart 2014 is de verkoop van 228 zonnepaneeldelen in de wijk 
Blixembosch (Eindhoven) gestart en na drie weken volledig uitverkocht. 
Geïnteresseerden konden een paneeldeel aankopen en met de gegenereerde 
zonne-energie belastingkorting verkrijgen op de energierekening. Voorwaarde is 
dat de koper dezelfde viercijferige postcode (5611) of de daaraan grenzende 
postcodeadres moet hebben. Dit is de eerste gerealiseerde postcoderoos 
coöperatie in Nederland (ED, 2014a). 
 
Hernieuwbare zonne-energieopwekking zal voor gemeenten meer een middel 
zijn voor het betrekken van het maatschappelijk initiatief en een bijdrage 
leveren aan het behalen van klimaatdoelstelling. Gelet op de eisen van tijdelijke 
ontheffingen zal het in mindere mate voor aanzienlijke opbrengsten generen op 
braakliggende gronden.  
 
5.4.2 Resumerend zon, wind of biomassa 
In de voorgaande paragrafen is elk duurzaamheidsalternatief afzonderlijk 
behandeld. In bijlage 7 wordt er aanvullende informatie gegeven voor elke 
techniek en worden de drie alternatieven op verschillende kenmerken 
vergeleken. Van de drie typen duurzame energiebronnen; leveren windturbines 
de meeste duurzame energie en financiële rendement op. Tegelijkertijd is de 
publieke weerstand, lange ontwikkeltijd en afhankelijkheid aan de financiële 
condities grote nadelen voor het windalternatief. Ruimtelijk gezien is zonne-
energie het gemakkelijkst toepasbaar, faciliteert tevens maatschappelijke 
participatie en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Biomassateelt is 
flexibel inzetbaar, maar zal geen grote bijdrage leveren aan duurzaamheids-
doelstellingen en de gemeentelijke kas. Biomassateelt kan gecombineerd 
worden met windturbines en zonneweides in nabijgelegen velden. De 
combinatie met zonneweides en windturbines is niet geschikt vanwege de 
schaduwwerking van de turbines. Kavels met windturbines kunnen alsnog 
ingezet worden als bedrijfslocatie of de teelt van biomassa. Daarnaast bestaan 
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er ook kansen, mits een samenwerking tot stand komt met een lokale energie-
initiatief die de zonnepanelen exploiteert en gebruik maakt van de 
braakliggende terreinen. Gemeenten hoeven in principe niet te investeren in de 
zonnepanelen en ontvangen met deze vorm van tijdelijk gebruik 
pachtinkomsten. Tijdelijk gebruik van braakliggende gronden voor duurzame 
energieopwekking draagt enerzijds bij aan de energie neutrale doelstellingen en 
anderzijds genereert het extra inkomsten in de vorm van pacht. Vergeleken met 
de pacht die voor agrarisch gebruik gevraagd kan worden, ligt de pacht voor 
kavels bestemd voor zonnepalen drie tot zeven keer hoger. 

5.5 Tijdelijk gebruik stadslandbouw 
De bevolking die in een stad woont, blijft alsmaar groeien. Momenteel wonen er 
meer mensen in steden dan op het platteland. 54 procent van de 
wereldbevolking woont in 2014 in steden. In 1950 was het aandeel stedelingen 
slechts 30 procent. De verwachting is dat in 2050 66% van de wereldbevolking 
woonachtig is in stedelijke gebieden. Tussen 1950 en 2014 is het aantal 
stedelingen van 746 miljoen naar 3,9 miljard gegroeid en zal tot 2050 nog met 
2,5 miljard stijgen. In Nederland woont 90% van de bevolking in een stad en de 
geprognotiseerde verstedelijking zet zich door tot 96% in 2050 (UN, 2014). De 
verstedelijking gaat gepaard met een ander type landbouw; ‘urban agriculture’ 
of stadslandbouw.  
 
5.5.1 Kenmerken tijdelijk stadslandbouw 
Stadslandbouw omvat niet alleen het verbouwen van gewassen door burgers in 
een stedelijke omgeving, maar het gaat tevens om ondernemerschap, 
biodiversiteit en leefklimaat. Veen et al. (2012) hanteren in hun verkenning van 
stadslandbouw de volgende definitie; ‘het voortbrengen, verwerken en 
vermarkten van voedsel en daaraan gerelateerde producten en diensten, in 
urbane en peri-urbane gebieden, daarbij gebruikmakend van stedelijke 
hulpbronnen en reststoffen’. Daarnaast voegen Veen et al. toe dat bij 
stadslandbouw het met name gaat om de verbinding tussen stad en 
voedselproductie en groen. Dit is wezenlijk anders vergeleken met traditionele 
landbouw in voorgaande eeuwen, dat gekenmerkt word door een sterke 
scheiding tussen stad en platteland. De productie en consumptie van voedsel 
vindt van oudsher op verschillende locaties plaats.  
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Stadslandbouw onderscheidt zich van reguliere landsbouw niet enkel op ligging 
(om en nabij de stad), maar tevens maakt het integraal deel uit van de 
economische, sociale en ecologische aspecten van de stad (van Veenhuizen & 
Danso, 2007). Stadslandbouw en reguliere systemen sluiten elkaar niet uit en 
zijn complementair aan elkander. Bij reguliere landbouw zijn thema’s zoals 
functiescheiding en kostprijsverlaging van belang. In het geval van 
stadslandbouw zijn juist verbinding en waardecreatie belangrijk (Veen et al., 
2012). Het rendement van stadslandbouw is daardoor veelzijdig en niet enkel uit 
te drukken in geld. Het maatschappelijk rendement zal tevens in afweging 
genomen moeten worden. 
In de laatste twee decennia is er veelvuldig ervaring opgedaan met 
stadslandbouw in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen. Uit 
honderd stadslandbouwprojecten verspreidt over veertig landen zijn op het 
gebied van grond- en ruimtegebruik de volgende zes lessen te trekken 
(Mougeot, 2006); 

1. Het in kaart brengen van de grondvoorraad met potentie voor 
stadslandbouw. Het gaat hierbij niet enkel om braakliggende terreinen 
met vertraagde ontwikkelingsplannen. Potentiele gronden voor 
stadslandbouw zijn tevens leegstaande gebieden, onontwikkelde of 
verlaten percelen.  
 

2. Niet alle leegstaande of braakliggende terreinen zijn geschikt voor 
voedselproductie. De geschiktheid van braakliggende gronden is 
afhankelijk aan het instrumentarium van beschikbare technieken. 
Gronden die niet geschikt zijn voor voedselproductie kunnen ingezet 
worden voor sierteelt. 

 
3. De toegang tot ruimte is een grotere belemmering dan de 

beschikbaarheid van ruimte. Dit punt heeft met name betrekking op de 
relatief lagere inkomensgroepen die stadslandbouw als een aanzienlijk 
deel zien van hun inkomen. Hierbij zijn er duidelijke overheidsbeleid en 
–regulering nodig om zekerheid te bieden aan stadslandbouwers. 

 
4. De zekerheid van grondbezit zoals door middel van pachtvergoeding is 

belangrijker dan grondbezit via koop. Door het sluiten van een 
pachtovereenkomst ontstaat er zekerheid voor de producent van het 
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grondgebruik. Daarbij is een mate van flexibiliteit in de overeenkomst 
noodzakelijk om ontwikkelingen van productiesystemen te faciliteren, 
vrijkomende gebieden te benutten of eventueel naar andere 
geschiktere locaties te verplaatsen. Vergeleken met pacht is 
grondaankoop voor stadlandbouwers minder wenselijk. De aankoop 
van grond leidt naar een kunstmatige schaarste en is in het licht van 
tijdelijk anders bestemmen niet relevant.  

 
5. In een stad kan de dimensie hoogte een belangrijkere rol spelen dan 

enkel het grondoppervlak. In essentie is de beschikbaarheid van ruimte 
de eerste vereiste voor stadslandbouw, maar naast het perceel kan er in 
het geval van gebouwen gedacht worden aan stadslandbouw in de 
hoogte. Zowel de onbenutte bebouwde als onbebouwde omgeving kan 
nuttig zijn voor het verbouwen van gewassen, denk hierbij aan daken, 
schuttingen en vijvers. De potentie van stadslandbouw ligt dus niet 
enkel bij braakliggende gronden.  

 
6. Om de potentie van stadslandbouw te doorgronden is een 

multidisciplinaire benadering vereist. Hierbij is er een integrale 
samenwerking nodig tussen ontwerpers, planners, landbouw 
deskundigen en producenten.  

 
In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn er reeds tientallen stadsland-
bouwinitiatieven. In de gemeente Eindhoven zijn vier voorbeelden van 
dergelijke initiatieven; de Philips Fruittuin, Genneper Hoeve, ’t Wasven en 
GardenMania. Deze projecten variëren van boomgaarden met restaurantfunctie, 
boerderijwinkel, natuurhistorische tuinderij en een gemeenschappelijke tuin. 
Volgens Veen et al. (2012) zijn er in Nederland weinig voorbeelden van financieel 
rendabele business cases voor stadslandbouw. Daar waar een groene omgeving 
de hoogte van huizenprijzen bevordert, is het onduidelijk of een dergelijk 
verband tussen stadslandbouw en woningprijzen bestaat. Zij voegen echter toe 
dat stadslandbouw bijdrage kan leveren aan werkgelegenheid en sociale 
cohesie. Naast financiële rendementen levert stadslandbouwinitiatieven 
maatschappelijke rendement op voor de stad en haar bewoners.  
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Door middel van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) hebben 
Abma et al. (2013) bij twee standslandbouwprojecten in de gemeente Tilburg en 
Rotterdam de voor- en nadelen voor initiatiefnemer, overheid, burgers en 
ondernemers in beeld gebracht. Een MKBA beoordeelt de gevolgen van een 
project zowel op korte als lange termijn. Het gaat om de projecten; ‘Voedseltuin 
Rotterdam’ in de stad en ‘Hazennest’ in de buurt van de stad Tilburg. Voor het 
project in Rotterdam wordt de MKBA ingezet als evaluatiemiddel voor de 
werking van het initiatief. Het project in Tilburg bevindt zich nog in de planfase 
en de resultaten worden meegenomen in het ontwerpproces. 
Bij het lopende project, ‘Voedseltuin Rotterdam’, gevestigd op een braakliggend 
terrein van 1 hectare in de nabijheid van Delfshavens is de baten-kostenratio 
1,2. De maatschappelijke voordelen zijn onder andere een gezondere leefstijl 
voor de vrijwilligers in de vorm van meer lichamelijk beweging, place-making, 
recreatie en er worden kosten vermeden in de vorm van uitkeringen aan 
werklozen. Aan de financiële kant, levert de ‘Voedseltuin’ echter een negatief 
resultaat, omdat er geen inkomsten zijn. 
 
5.5.2 Praktijkvoorbeelden tijdelijk stadslandbouw 
Het project ‘Hazennest’ in Tilburg betreft een perceel met een bedrijfspand van 
6 hectare in eigendom van de gemeente Tilburg. In de huidige planfase van het 
project worden de opties van akkerbouw in combinatie met veeteelt of 
verschillende soorten stadslandbouw afgewogen. De soorten stadslandbouw 
variëren tussen klein- tot grootschalige; zorg, recreatie en boerenwinkels. 
Zorglandbouw initiatieven, ook wel bekend als zorgboerderijen, zijn meestal 
ontstaan uit een agrarisch bedrijf, die meerdere doelgroepen bedienen en plaats 
bieden voor een dagbesteding, een begeleide werkplek, behandeling of een 
woonplek (Elings, 2011). Uit de case study ‘Hazennest’ van Abma et al. blijkt 
vanuit het perspectief van de ondernemer de combinatie van zorglandbouw en 
grootschalige boerderijwinkel financieel aantrekkelijk te zijn. Hoewel 
kleinschalige recreatie en boerderijwinkels in combinatie met stadslandbouw 
op maatschappelijk gebied baten opleveren in de vorm van een aantrekkelijke 
woonklimaat en werkgelegenheid, zijn dergelijke stadslandbouwinitiatieven 
financieel onaantrekkelijk voor ondernemers. Over het algemeen scoren 
zorglandbouwprojecten zowel op financieel als maatschappelijk opzicht positief 
(Abma et al., 2013).  
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5.6 Wettelijke vormen Tijdelijk Anders Bestemmen 
Tijdelijk exploitatie kan een opmars beleven als het meer naamsbekendheid 
krijgt bij grondeigenaren, exploitanten en overheden (Berkers, 2014). Het 
ruimtelijke concept TAB maakt in 2013 al onderdeel uit van het beleid van het 
Deltaprogramma, Structuurvisies van de provincies Gelderland en Zuid-Holland 
en verschillende gemeenten (Rijkswaterstaat et al., 2013). Naast bekendheid 
vormt het juridisch aspect een blokkade voor het succes van tijdelijk gebruik. In 
het bestemmingsplan (Wet ruimtelijke ordening) wordt het ruimtelijk gebruik 
voorgeschreven per locatie. Wanneer een ruimtelijke behoefte niet past binnen 
het bestemmingsplan is er toestemming benodigd. Met de huidige wet- en 
regelgeving (november 2014) heeft men drie opties om toestemming te 
verkrijgen (Smeenk, 2014). Dit kan via een tijdelijke omgevingsvergunning, een 
reguliere omgevingsvergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan; 
 

1. De tijdelijke omgevingsvergunning doorloopt relatief tot het 
aanpassen van het bestemmingsplan een kortere procedure van 
maximaal zes maanden. In deze periode buigen burgemeester en 
wethouders zich over de aanvraag. Deze methode heeft echter het 
nadeel dat betrokken partijen bezwaar kunnen maken bij de rechter 
om expliciete eisen te stellen aan tijdelijke ontheffingen. Er moet na 
de vastgestelde periode op de betreffende locatie absoluut geen 
vraag meer zijn voor de tijdelijke functie. In de huidige wetgeving 
wordt in het besluit omgevingsrecht de termijn van een tijdelijke 
behoefte gesteld op maximaal vijf jaar (artikel 5.18, planologische 
gebruiksactiviteiten). 

 
2. De reguliere omgevingsvergunning heeft net zoals de tijdelijke variant 

een procedure van maximaal zes maanden, waarbij tevens 
burgemeester en wethouders de keuze tot het verlenen van 
toestemming maakt. Vergeleken met de tijdelijke omgevings-
vergunning gelden de eisen omtrent de duur van tijdelijke 
ontheffingen in dit geval niet. De looptijd van de vergunning kent geen 
maximum, maar er geldt een minimum termijn van vijf jaar.  
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3. De aanpassing van het bestemmingsplan houdt in dat voor een 
locatie een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld en het gebruik 
wordt omschreven van de beoogde tijdelijke activiteit en de eventuele 
bijkomende bebouwing.  
Het nadeel van deze optie is dat de procedure minimaal zes maanden 
duurt. Deze periode is afhankelijk aan de drukte van de 
gemeenteraad, die een nieuw bestemmingsplan kan vaststellen. 
Zolang er geen additionele bestemmingsplan vastgesteld wordt of 
dan wel een wijziging plaatsvindt is er geen maximale termijn. Een 
ander voordeel is dat in dit geval geen toestemming wordt verleend 
aan een aanvrager voor één specifiek project (zoals bij een 
omgevingsvergunning), maar is men vrij om gebruik te maken van de 
mogelijkheden in het aangepaste bestemmingsplan. 

 
Volgens Smeenk (2014) treedt er in het najaar van 2014 de laatste wijziging van 
de Crisis- en herstelwet in werking, waarin het tijdelijk gebruik wordt versoepeld. 
Zo wordt de procedure om een omgevingsvergunning te verlenen van maximaal 
zes maanden teruggebracht naar maximaal acht weken. Daarnaast kan de 
rechter een omgevingsvergunning verlenen indien burgemeester en wethouders 
niet in staat zijn om binnen deze termijn te beslissen. De laatste belangrijkste 
wijziging is het oprekken van het tijdelijk gebruik van vijf naar maximaal tien 
jaar, waarbij de exploitatietermijn van zowel grondeigenaren en als potentiële 
ondernemers wordt verruimd.  
 
Overeenkomstvormen Tijdelijk Anders Bestemmen 
Het succes van tijdelijke activiteiten hangt in sterke mate samen met de 
medewerking van de gemeente. Ongeacht welke van de bovenstaande paden 
gekozen wordt, moet de burgemeester en wethouders of de gemeenteraad 
beslissen over toestemming verlenen voor het tijdelijk gebruik. Voor de 
gemeente is vooral van belang dat na de afgesproken termijn de tijdelijke 
activiteit wordt opgeheven, waarbij de gemeente de situatie niet hoeft te 
handhaven of dwangsommen op te leggen om de initiatiefnemer te dwingen om 
hun activiteiten te beëindigen.  
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Om dergelijke omstandigheden te vermijden kunnen gemeente en 
initiatiefnemer een overeenkomst sluiten (Smeenk, 2014). Afhankelijk van de 
eigendomssituatie van de grond zijn er twee varianten;  
 

a. Als de grond in bezit is van de gemeente is de overeenkomst 
tweeledig: 
-‐ Het vastleggen van enerzijds de type ruimtelijke toezegging 

(tijdelijke, reguliere omgevingsvergunning of aanpassing van 
het bestemmingsplan) en anderzijds de voorwaarden en 
termijn van het tijdelijk gebruik. 

-‐ Het vastleggen van de voorwaarden ten aanzien van de huur of 
pacht die corresponderen aan dezelfde termijn als het gebruik. 

b. De tweede variant is een bevoegdhedenovereenkomst, waar de 
ruimtelijke toezegging, de voorwaarden en termijn van het gebruik 
zijn vastgelegd. 
 

Met name de gemengde overeenkomst is van belang voor de gemeenten, indien 
zij de overtollige bedrijfskavels alsnog (tijdelijk) willen exploiteren. Indien er 
geen sprake is van een overeenkomst en de tijdelijke activiteit niet is beëindigd, 
ligt de verantwoordelijkheid bij de burgemeester en wethouders om 
aanschrijvingen tot de initiatiefnemer te richten met mogelijke dwangsommen 
voor het ongeldig gebruik. Voor de initiatiefnemer is het mogelijk om bezwaar te 
tekenen of beroep te doen tegen deze aanschrijvingen bij de bestuursrechter.  
 
Wet- en regelgeving tijdelijk wonen 
Het kabinet stelt momenteel (november) plannen op voor meer mogelijkheden 
in tijdelijke huurcontracten bij woningen. Er wordt gekeken om onder andere 
een tijdelijke huurcontract met een maximumlooptijd van twee jaar te 
faciliteren en een bredere woningcategorie voor doelgroepen zoals starters 
(vijfjarige contracten) en grote gezinnen aan te bieden. Op dit moment worden 
woningen tijdelijk verhuurd bijvoorbeeld aan studenten. De verhuurder heeft 
het recht om de huur opzeggen, wanneer de student is afgestudeerd.  
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De plannen moeten nog goedkeuring ontvangen van de Eerste en Tweede 
Kamer (Rijksoverheid, 2014a). Het doel van de herziende plannen is om 
doorstroming te verbeteren en wachtlijsten terug te dringen. Daarnaast wordt 
de inkomensgrens voor een sociale huurwoning (voor de komende vijf jaar) 
verhoogd van €34.678 naar €38.000. Starters die te veel verdienen, moeten naar 
een nieuwe woning verhuizen (Rijksoverheid, 2014b). 
 
Wet- en regelgeving tijdelijk energieopwekking 
Op dit moment hebben tijdelijke initiatieven een maximale looptijd van vijf jaar. 
Met de verruiming van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht met 
de vernieuwde Omgevingsrecht (2018) ligt deze maximumtermijn op tien jaar. 
Zelfs met de verruiming van het tijdelijk afwijken van het vigerende 
(vastgestelde) bestemmingsplan is voor exploitanten van wind- en zonne-
energie het tijdelijk anders bestemmen van gronden financieel niet interessant. 
Financieel aantrekkelijke exploitatietermijnen voor biomassateelt, wind- en 
zonne-energie zijn respectievelijk minimaal 9, 12 en 20 jaar. De exploitatietijd 
van 12 jaar bij windturbines ligt tegen de rand van tijdelijke ontheffingen aan, 
maar voor rendabele zonnepanelen is een bestemmingsplanwijziging 
onvermijdelijk. Via privaatrechtelijke overeenkomsten en wijzigings-
bevoegdheden kan de looptijd van de initiatieven worden gewaarborgd. 
Bestuurders vinden het prettig dat er na afloop van de tijdelijke activiteit 
zekerheid is dat er weer plaats is voor de originele bestemming. Hierbij is tevens 
rekening gehouden met additionele inkomsten zoals erfpacht. Voor deze twee 
varianten is er meer sprake van anders bestemmen in permanente zin. 
 
De verlenging van tijdelijke ontheffingen biedt in het geval van biomassateelt 
echter wel soelaas. In de tijdshorizon van tien jaar kan deze vorm van duurzame 
energieopwekking rendabel zijn. Daarnaast vindt biomassateelt plaats op 
agrarisch grond, waardoor op basis van het overgangsrecht er in sommige 
gevallen geen ontheffing van het bestemmingsplan nodig is. Door restricties op 
de gebruiksduur is bij het rendabel opwekken van wind- en zonne-energie 
ruimtelijke interventie in de vorm van een bestemmingsplanwijziging 
noodzakelijk.  
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5.7 Conclusie  
In dit hoofdstuk zijn diverse tijdelijke alternatieven voor het gebruik van 
braakliggende gronden gepresenteerd. Vanwege de mogelijke bestuurlijke onwil 
tegen intensieve (financiële) samenwerking kan het tijdelijk anders bestemmen 
(TAB) als een intragemeentelijke benadering gezien worden. Als de toekomstige 
ruimtevraag wegvalt en het geschetste toekomstbeeld (tijdelijk) niet realistisch 
lijkt, kan TAB inspelen op de actuele vraag. Daarnaast kunnen er 
maatschappelijke en financiële rendementen behaald worden op de inactieve 
gronden, totdat er voldoende draagvlak ontstaat voor de initiële functie. Voor 
de duur van ‘tijdelijkheid’ wordt de nieuwe termijn zoals deze vermeld staat in 
de Omgevingsrecht (2018) van tien jaar gehanteerd. De huidige termijn van 
tijdelijke initiatieven is maximaal vijf jaar.  
De tijdelijke functies die zijn aangehaald in dit hoofdstuk zijn; wonen, leisure, 
duurzame energieopwekking en stadslandbouw. Functies zoals winkels en 
kantoren zijn als tijdelijke alternatieven voor de bedrijfskavels achterwege 
gelaten door de heersende structurele leegstand in die markten. 
 
Het draagvlak voor tijdelijke woonfuncties wordt gestuwd door de groei van 
eenpersoonshuishoudens in de leeftijdsgroepen 15 tot 65 jaar tussen 2010 en 
2025 met circa 200.000 huishoudens. Een voorbeeld van een tijdelijke 
eenpersoonswoning is de Heijmans ONE. Dit woonconcept speelt enerzijds in op 
de vraag vanuit de eenpersoonshuishoudens en anderzijds op het aanbod 
braakliggende terreinen in en rondom de centrumgebieden. De Heijmans ONE 
biedt kwalitatieve en betaalbare huisvesting met een indicatieve huurprijs van 
maximaal €700 per maand. Het casco van een woon-unit is volledig uitgewerkt 
in hout en functioneert zelfvoorzienend op elektriciteit door zonnepanelen en –
collectoren. De (rendabele) exploitatietermijn ligt op vijf jaar en het is de 
bedoeling dat de woning naar een andere locatie wordt verplaatst. Tegelijkertijd 
bereidt het kabinet plannen voor de versoepeling van de tijdelijke 
huurcontracten voor bepaalde doelgroepen. De maximumlooptijd van tijdelijke 
huurcontract worden verlengd naar twee jaar en voor starters vijf jaar.  
 
In Nederland zijn de gevallen met rendabele tijdelijke leisure onderneming 
beperkt. De nadelen voor een gastvrijheidsondernemer is namelijk de korte 
terugverdientijd en het gebrek aan een lange termijn visie. De voordelen voor de 
ondernemer zijn onder andere; de relatieve lage grondkosten, de korte 
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beslissingstijd en veelal een bijzondere locatie. Vanuit het perspectief van de 
grondeigenaar zijn tijdelijke leisure functies interessant door de extra 
opbrengsten en place-making. Van de leisure sector behoren de meeste 
tijdelijke initiatieven tot de horeca sector. Volgens ondernemers is de korte 
verdientijd een van de grootste bedreiging. 
 
Op het gebied van tijdelijke hernieuwbare energieopwekking initiatieven zijn 
biomassateelt, grootschalige windenergie en grondgebonden zonne-energie 
behandeld. De teelt van biomassa (wilgen, vezelhennep en dergelijke) levert op 
de eerste plaats grondstoffen voor diverse industrieën en daarnaast is het 
inzetbaar voor elektriciteit- en warmteopwekking. Het telen van biomassa is 
mogelijk vanaf minimaal vijf hectare, maar een aaneengesloten locatie van tien 
hectare is wenselijk voor een optimaler resultaat. Daarnaast ervaart het een 
groot publiek draagvlak en is het te combineren met grootschalige windturbines 
op dezelfde locatie en grondgebonden zonnepanelen op naastgelegen locaties. 
Grootschalige windturbines ervaren over het algemeen maatschappelijk 
weerstand en een windmolen vereist een locatie van minimaal 1 hectare 
(strookbreedte van 1,35 km voor additionele windmolens). Vanwege de 
slagschaduw van de wieken zijn windturbines niet te combineren met 
grondgebonden zonnepanelen. Grondgebonden zon-PV-cellen zijn in beginsel 
niet mobiel, omdat deze verankerd zijn in de bodem via funderingselementen, 
waardoor deze type zonne-energiesystemen niet toepasbaar zijn op bestaande 
bedrijfsgebouwen. Een financieel optimale zonneweide, een verzameling van 
aaneengesloten zonnepanelen, beslaat circa 4 hectare met een oriëntatie op het 
zuidoosten en zuidwesten.  
Op financieel perspectief zijn windturbines het meest rendabel op een 
exploitatietermijn van 12 jaar, maar genereert mogelijk de meeste publieke 
weerstand op. Biomassateelt heeft een relatief korte exploitatietermijn van 9 
jaar, maar draagt nauwelijks bij aan de gemeentelijke duurzaamheids-
doelstellingen en de gemeentekas. Zonnepanelen zijn in essentie niet mobiel en 
vereisen de langste exploitatietermijn (20 jaar) om rendabel te zijn. Rekening 
houdend met de verlengde tijdelijke ontheffingen van tien jaar (Omgevingswet) 
is biomassateelt het enige rendabele duurzame energieproject zonder 
bestemmingsplanwijziging en in het Stedelijk Gebied Eindhoven bestaan er 
gebieden voor de optimale teelt van gewassen. Met bestemmingsplan 
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aanpassingen zijn de opwekking van zonne- en windenergie financieel 
aantrekkelijke alternatieven. 
Stadslandbouw neemt in de laatste jaren met populariteit toe door de sterke 
groei van stedelingen. Deze vorm van landbouw onderscheidt zich van het 
traditionele systeem door de nadruk op verbinden en waarde creatie. Het vindt 
plaats om en nabij de stad en maakt integraal deel uit van de sociale, 
economische en ecologische aspecten van een stedelijk gebied. Stadslandbouw 
maakt duurzaam gebruik van stedelijke hulpbronnen en reststoffen voor de 
productie, verwerking en vermarkten van voedsel en de daaraan gelieerde 
producten en diensten. Stadslandbouwinitiatieven zijn niet vaak financieel 
rendabel en komen veelal voort uit maatschappelijke motieven. 
Maatschappelijke voordelen als gevolg van stadslandbouwprojecten zijn een 
aangenamere woonklimaat, werkgelegenheid, gezondere leefstijl en sociale 
cohesie. 
Op wettelijk gebied kunnen tijdelijke initiatieven via drie soorten omgevings-
vergunningen toegestaan worden. Dit kan via een tijdelijke of reguliere 
omgevingsvergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan. Op het 
moment van schrijven (november 2014) ligt de maximum termijn van de 
omgevingsvergunningen op maximaal vijf jaar. De verwachting is dat met de 
komst van de vernieuwde Omgevingsrecht in 2018 deze termijn wordt verlengd 
tot tien jaar. Bij het tijdelijk gebruik is het voor de gemeente vooral van belang 
dat het tijdelijke initiatief na het verstrekken van de besproken termijn (zonder 
ingrijpen) plaats biedt voor de oorspronkelijk functie. Met de wettelijke 
verruiming van tijdelijke ontheffingen, wat leidt tot gunstigere 
terugverdienmogelijkheden voor initiatiefnemers, is het aannemelijk dat de 
draagvlak voor Tijdelijk Anders Bestemmen in de nabije toekomst zal toenemen. 
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6. INTERGEMEENTELIJKE BENADERING 
Zoals in de onderzoekdefinitie (paragraaf 1.5) naar voren is gekomen, 
bestaat de mate van gemeentelijke samenwerking voor de 
bedrijventerreinenmarkt volgens Feijtel et al. (2013) uit vier fasen: [1] 
gezamenlijke monitoren van de regionale programmering; [2] 
gezamenlijke afstemming in planning en programmering; [3] indien 
nodig overaanbod terugdringen en verevenen in regionaal verband; [4] 
het opzetten van een regionaal grondbedrijf. In voorgaande 
hoofdstukken zijn de eerste twee fasen van regionale samenwerking 
nadrukkelijk naar voren gekomen. In dit hoofdstuk wordt er aandacht 
besteed aan de fasen planreductie en regionale verevening [3] en een 
regionaal ontwikkelbedrijf [4]. Fase 3 wordt in twee delen behandeld; 
terugdringen van overaanbod en verevening. Allereerst wordt er 
aandacht besteed in paragraaf 6.1 aan de manieren en gevolgen van de 
reductie van het aanbod. In paragraaf 6.2 wordt verevening en de 
verschillende schaalniveaus van verevening behandeld. In paragraaf 6.3 
worden de diverse aspecten van fase 4 (een regionaal ontwikkelorgaan 
voor bedrijventerreinen) behandeld, zoals juridische eigendoms-
vormen, regionaal grondbeleid, kenmerken, eigenschappen, ruimtelijke 
doelen en financiële risico’s. Tenslotte wordt in paragraaf 6.4 een opzet 
van een regionaal ontwikkelbedrijf voor het Stedelijk Gebied Eindhoven 
gepresenteerd.	  

6.1 Reductie van overaanbod  
Het terugdringen van het overaanbod van plannen en het toewerken naar 
schaarste van bedrijfskavels dragen bij aan de werking van de 
bedrijventerreinenmarkt. Naast een verbeterde uitgifte van nieuwe 
bedrijventerreinen stimuleert schaarste tevens herstructurering van de 
bestaande voorraad. De vastgoedwaarde van bestaande bedrijventerreinen 
zullen beter op peil blijven en mogelijk stijgen.  
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Regionale coördinatie in planning en programmering vanuit provincies en 
deelnemende gemeenten is hierbij noodzakelijk (van der Ham et al., 2009).  
De bedrijventerreinenproblematiek wordt in de bestuurlijke samenwerking van 
het Stedelijk Gebied Eindhoven als een tweeledige opgave gezien (BSSGE, 2012); 
OPGAVE 1. Reductie overprogrammering bedrijventerreinen. 
OPGAVE 2. Aanpak herstructurering verouderde bedrijventerreinen. 
 
Indien gemeenten de bovengenoemde ruimtelijke opgaven niet oppakken dient 
de provincie hen hierbij te sturen en te verbinden, zoals dit is aangegeven in de 
Structuurvisie van Infrastructuur en Ruimte (Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, 2012). Het SRE en Provincie Noord-Brabant (2012) stellen dat hoewel 
planreductie niet direct zal leiden tot het realiseren van de Brainportambities 
(een technologische topregio), er wel degelijke bedreigingen aanwezig zijn bij 
een langdurige overaanbod van nieuwe bedrijventerreinen (SRE & Provincie 
Noord-Brabant, 2012): 
 

o leegstand en verloedering van bestaande locaties, vanwege het 
grote aanbod van nieuwe bedrijventerreinen; 

o een regionaal overaanbod leidt tot een vertraagde uitgiftesnelheid 
per locatie; 

o het grote aanbod van bedrijfslocaties zorgt voor een onduidelijk 
beeld voor ontwikkelaars en beleggers en leidt tot 
terughoudendheid.  

 
Er zijn twee manieren om het planaanbod te reduceren; faseren of schrappen. In 
paragraaf 3.1 is reeds aandacht besteed aan het faseren van plannen in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven. Het faseren is een zachte ingreep, waarbij plannen 
in wezen vertraagd worden uitgegeven. Een van de voordelen van planfasering 
is dat het mogelijk is om flexibel in te spelen op een opkomende vraag naar 
bedrijventerreinen. Met het faseren van plannen zijn de bijbehorende kavels 
beschikbaar voor tijdelijke exploitaties voor het genereren van additionele 
inkomsten om de rentelasten te bekostigen. In hoofdstuk vijf zijn verschillende 
vormen van tijdelijke functies behandeld. Daarentegen is het schrappen een 
relatief harde ingreep, waarbij plannen verwijderd worden. Beide ingrepen 
hebben gevolgen voor zowel de grondexploitatie (mislopen van opbrengsten, 
gemaakte plankosten etc.) als bestemmingsplan (Musson, 2012). Daarnaast 
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kunnen gemeenten als gevolg van aanpassingen aan een bestemmingsplan 
geconfronteerd worden met planschadeclaims. Als er sprake is van 
waardevermindering van vastgoed dan heeft de juridische eigenaar of dan wel 
een andere betrokkene in het geval van inkomensderving recht op 
planschadevergoeding (wet ruimtelijke ordening, afdeling 6.1). De afweging 
tussen beide ingrepen hangt samen met de gemeentelijke begroting en of de 
gemeente bereid is om plannen te verwijderen dan wel het bestemmingsplan te 
wijzigen. Een heel belangrijk punt bij planreductie is dat er een waardeoordeel 
over het planaanbod gegeven moet worden. Momenteel is er sprake van een 
vragersmarkt, waarbij de jaarlijkse uitgifte van bedrijfskavels laag is (p. 50) en 
het uitgeefbaar aanbod ruim is (p. 62). Het is hierbij de vraag of een 
waardeoordeel van aanbieders (veelal gemeenten) überhaupt van betekenis is 
als de afnemers het voor het zeggen hebben. Vanuit het perspectief van 
gemeenten worden de plannen geschrapt of gefaseerd, waarbij de financiële 
gevolgen het minst zijn. Het gaat dan om plannen met beperkte 
voorinvesteringen (kavels die nog niet bouwrijp gemaakt zijn).  

In de praktijk blijkt het terugbrengen van het planaanbod door middel van het 
schrappen van plannen lastig te zijn (Plabeka, 2012). Dit komt mogelijk door het 
verre stadium van de planvorming, waarbij er reeds afspraken zijn gemaakt met 
private partijen, zoals in een publiek-private samenwerking. Daarnaast speelt 
privaat grondeigendom een rol en in hoeverre private eigenaren bereid zijn om 
mee te werken aan de reductie van werklocaties. Het incasseren van de kosten 
bij het faseren of dan wel het schrappen van planaanbod kan individueel of 
gezamenlijk op regionaal niveau gedragen worden.  

6.2 Verevening  
In ruimtelijke zin wordt bij verevening de winst vanuit rendabele (deel)projecten 
geïnvesteerd in onrendabele (deel)projecten om de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit te realiseren. Verevening bij projectontwikkeling is terug te vinden in 
de grondexploitatiewet (afdeling 6.4), onderdeel van de wet ruimtelijke ordening 
(Wro). De termen verevening en kostenverhaal worden vaak inwisselbaar 
gebruikt in diverse notities, mede doordat er minimale verschillen zijn. In het 
onderzoek naar financieringsmogelijkheden van regionale ontwikkelingen uit de 
grondexploitatiewet heeft de Wolff et al. (2004) de volgende werkdefinities 
gehanteerd voor verevening en kostenverhaal; 
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Verevening:  
‘Financiële herverdeling: winst op ene deelproject wordt gebruikt ter 
(mede)bekostiging ander deelproject.’ 
 
Kostenverhaal:  
‘Toerekening van kosten van deelprojecten op basis van profijtbeginsel aan 
profiterende eigenaren.’ 
 
Verevening kan tevens plaatsvinden tussen de nieuwe bedrijventerreinen en de 
te herstructureren voorraad. Een gevestigde ondernemer acht zijn huidige 
bedrijventerrein verouderd of te klein voor zijn bedrijfsvoering. Als de 
ondernemer dan bij een nieuwere en grotere locatie intrekt, ontstaat er een 
herstructureringsopgave bij de vorige locatie. De opbrengsten vanuit de nieuwe 
locatie kunnen ingezet worden voor het bekostigen van de herstructurering van 
bijvoorbeeld de publieke ruimte op de bestaande locatie. Op deze manier 
ontstaat er een directe verbinding tussen het nieuwe en het te herstructureren 
terrein (Hendriks, et al., 2011). Een gemeente heeft baat bij het in stand houden 
van een bedrijfslocatie, wat bijdraagt aan het behouden van bestaande en het 
aantrekken van nieuwe bedrijven. 
Voor de verouderingsproblematiek op bedrijventerreinen is in de provincie 
Noord-Brabant de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven-
terreinen B. V. (BHB) opgericht. De BHB is een samenwerking tussen de provincie 
en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) om in samenspraak met 
marktpartijen en gemeenten in een vroeg stadium te starten met de 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. De BHB houdt zich met 
name bezig met revitalisering en herprofilering van verouderde locaties. Bij deze 
vormen van herstructurering wordt tevens het verouderde private eigendom 
aangepakt. Voor de realisatie van de herstructureringsprojecten maakt de BHB 
gebruik van een participatiefonds. Het is de bedoeling dat verdiensten van deze 
herontwikkelingsprojecten terugvloeien naar de bekostiging van 
vervolgprojecten (BOM, 2014).  
Het verhalen van kosten kan in bepaalde gevallen gezien worden als een vorm 
van verevening, maar het wezenlijk verschil ligt bij de motieven voor het 
verdelen van de opbrengsten en kosten (de Wolff et al., 2004). Bij kostenverhaal 
vindt de herverdeling plaats op basis van een profijtbeginsel. De kosten van een 
deelproject kunnen verhaald worden bij eigenaren die als gevolg van de 
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ontwikkeling profijt hebben. Alleen in het geval dat het donerende project 
winstgevend is, wordt er gesproken over verevening. Het positieve resultaat 
hoeft echter niet een voorwaarde te zijn voor het kostenverhaal. Bij 
kostenverhaal wordt er beredeneerd vanuit bedrijfseconomische motieven, 
terwijl bij verevening tevens maatschappelijke motieven een rol kunnen spelen. 
Een regionale aanpak van de bedrijventerreinenmarkt, ofwel het overaanbod 
dichterbij de marktvraag te brengen, levert indirect profijt aan alle gemeenten in 
de regio. De samenwerking bij de uitgifte en eventueel herontwikkeling van 
bedrijventerreinen kan nog steeds in lijn zijn met het gemeentelijk economisch 
beleid; de stimulering en het in standhouden van de economische activiteiten, 
zoals werkgelegenheid (Segeren et al., 2005; p. 109). 
 
6.2.1 Schaalniveaus verevening 
Als er gekeken wordt naar de projectgrootte met betrekking tot de verevening 
zijn er twee niveaus te onderscheiden: binnenplans en bovenplans. Als er 
gekeken wordt naar de gemeentelijke grenzen met betrekking tot de verevening 
zijn er tevens twee niveaus te onderscheiden; binnengemeentelijk en 
bovenlokaal. Het kan voorkomen dat binnenplans of bovenplans verevening op 
intergemeentelijke niveau plaatsvindt. Allereerst worden de vier schaalniveaus 
van verevening behandeld. Vervolgens wordt er extra aandacht besteed aan 
intergemeentelijke verevening in het bijzonder. 

Binnengemeentelijk versus bovenlokaal 
Met binnengemeentelijke plannen wordt gedoeld op projecten die binnen de 
grenzen van een gemeente worden gerealiseerd. Een bovenlokaal plan is een 
locatie waarbij woningen, bedrijventerreinen of andere functies gemeentegrens-
overschrijdend zijn. Bij een bovenlokaal plan kunnen verschillende 
gemeenteraden samenwerken om tot een intergemeentelijke exploitatieplan 
komen. Een gemeenteraad dient het bestemmingsplan én het exploitatieplan 
tegelijkertijd vast te stellen. Een exploitatieplan is nodig als kostenverhaal 
verzekerd wordt door grondeigendom of dan wel exploitatieovereenkomst. Het 
is de bedoeling dat de burgemeester en wethouders van alle deelnemende 
gemeenten het intergemeentelijke exploitatieplan gelijktijdig ter inzage 
aanbieden (artikel 6.12 vijfde lid). Dit moet binnen twee weken na het 
aankondigen van de intergemeentelijke exploitatieplan gebeuren. 
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Binnenplans versus bovenplans 
Op basis van een exploitatieplan uit de grondexploitatiewet vindt er binnen één 
plan kostenverhaal plaats. Er wordt hierbij rekening gehouden met de 
aanwezige percelen en de verschillen in grondprijzen en inbrengwaarde. Via de 
zogenoemde kostenlijst kunnen gemeenten bepaalde kosten verhalen bij 
private eigenaren. Een andere vorm is bovenplanse verevening; winsten uit 
rendabele exploitatiegebieden worden (ten dele) afgeroomd voor tekorten in 
een ander exploitatiegebied. De bovenplanse kosten kunnen opgenomen 
worden in een exploitatieplan via een fondsbijdrage. De voorwaarden zijn dat de 
bovenplanse kosten uit causale ontwikkelingen voortkomen die niet onder één 
grondexploitatie vallen en dat er voor de locaties een structuurvisie is 
vastgesteld, welke aangeeft hoe het fonds ingezet kan worden (artikel 6.13 
zevende lid). Het kan voorkomen dat zowel binnen- als bovenplanse verevening 
gemeentegrensoverschrijdend zijn.  
 
6.2.2 Intergemeentelijke verevening 
Uit onderzoek naar regionale samenwerking door Feijtel et al. (2013) blijkt er in 
Zuidoost-Brabant op subregionaal niveau concurrentie te zijn in de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen. De Kempengemeenten, bestaande uit Oirschot, Eersel, 
Bergeijk, Bladel en Reusel-de Mieren, ontwikkelen gezamenlijk het Kempisch 
Bedrijvenpark (KBP). De deelnemende gemeenten zijn financieel gezien 
evenwaardig en hebben een regionaal ontwikkelmaatschappij ingericht met 
publiekrechtelijke vorm van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. Dit 
openbaar lichaam heeft nauwe banden met het gemeentelijk bestuur en heeft 
daardoor een beperkt bedrijfsmatig karakter. Het KBP is ontstaan als gevolg van 
de uitbreidingsvraag vanuit de ondernemers binnen de Kempengemeenten. 
Deze ondernemers werden geadviseerd om zich in Eindhoven te vestigen, maar 
bleven liever in de Kempen. Het KBP is volledig ontwikkeld op het grondgebied 
van Bladel en bedient met name hoogwaardige bedrijvigheid op regionaal 
niveau.  

Daarnaast merkt Feijtel et al. op dat de SRE-gemeenten financieel gezien 
individueel handelen. De kosten en misgelopen opbrengsten als gevolg van het 
terugdringen van het overaanbod door regionaal de uitgifte van bedrijfskavels 
te vertragen tot na 2020 wordt per gemeente individueel gedragen. Hierbij vindt 
vooralsnog geen verevening plaats. Regionale verevening kan direct 
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plaatsvinden, zoals het betalen van elkanders gemaakte plan- of rentekosten. 
Bij regionale verevening moet ten alle tijde ‘split incentives’ voorkomen worden. 
De opbrengsten moeten uiteindelijk op eenzelfde plek komen als de kosten. Dit 
beperkt verder het gedrag van free-riding of burden-shifting (RLI, 2014). Volgens 
Hendriks et al. (2011) is een van de nadelen van intergemeentelijke verevening 
een afbreuk aan de individuele vrijheid van de grondexploitatie. Zoals het 
distribueren van de meeropbrengsten over de verliesgevende exploitaties 
binnen de eigen gemeente. Vanwege de verregaande effecten van verevening 
tussen gemeenten kan een ingroeimodel volgens Hendriks et al. meer draagvlak 
creëren. Het afromen tussen grondexploitaties kan stapsgewijs ingevoerd 
worden. Allereerst tussen aangrenzende gemeenten, subregio’s en uiteindelijk 
binnen de regio.  
 
Regiofonds  
Afromen via een regiofonds of bestemmingsreserve is een indirecte vorm van 
verevening. Per metrage uitgegeven woningbouw- of bedrijfskavel moet een 
bijdrage geleverd worden aan het regiofonds. Bij projecten met een 
bovenregionaal belang worden deze middelen ingezetV (Feijtel et al., 2013).  
Een regiofonds tussen overheidslagen en over de sectoren heen kan ook een 
extra prikkel zijn voor het smeden van nieuwe coalities (RLI, 2014). De financiële 
basis om de complementariteit te bewerkstelligen kan vanuit een regiofonds dat 
gevoed wordt door bijvoorbeeld jaarlijkse bijdragen van zowel Rijk, provincie als 
deelnemende gemeenten. Daarnaast kan er gedacht worden om te putten uit 
Rijksinvesteringsprogramma’s en uit het Gemeentefonds of vanuit de onroerend 
zaken belasting. Op welke wijze de financiële middelen worden ingezet zou in 
samenspraak moeten zijn met alle betrokken overheidslagen. In het 
Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven staat vermeld dat er in de 
subregio een revolving fund beschikbaar komt, waarbij zowel marktpartijen als 
overheden startkapitaal kunnen verkrijgen. Zodra deze partijen winst boeken 
dient dit teruggestort te worden in de fonds om investering van andere 
projecten mogelijk te maken (SRE, 2013).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
V Uit de SRE begroting van 2015 blijkt er een inwonersbijdrage te zijn per gemeente 
bestemd voor twee fondsen; een vaste exploitatiebijdrage van €6,45 en een 
stimuleringsfonds van €3,55 per inwoner. Dit totale inwonersbijdrage van €10,01 in 2015 
is €3,24 lager per inwoner dan in 2013 (SRE, 2014). 
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Voorwaarden voor een regiofonds  
Voor het opstellen van de regiofonds dient er rekening gehouden te worden met 
drie voorwaarden: Allereerst het loskoppelen van bijdragen aan specifieke 
onderwerpen, zodat regionale vraagstukken integraal aangepakt kunnen 
worden. Met het inkaderen van de regionale bijdragen wordt de samenwerking 
tussen deelterreinen beperkt. Daarnaast moet de omvang van de bijdrage in 
verhouding staan tot het desbetreffende project. Als laatste voorwaarde om 
deel te nemen aan een regiofonds is dat gemeenten een financieel gezond 
grondbedrijf moeten hebben. Hierdoor hebben samenwerkende gemeenten een 
gelijkwaardige startpositie (RLI, 2014). 
Vanwege bestuurlijke kwesties, met name de onwil om voor andermans 
gemaakte keuzes te betalen, is er geen draagvlak van regionale verevening bij 
lopende grondexploitaties. Gemeenten zien echter kansen in regionale 
verevening bij nieuwe bovenlokale grondexploitaties, die losstaan van de 
individuele keuzes uit het verleden (Feijtel et al., 2013).  

6.3 Regionaal ontwikkelorgaan bedrijventerreinen  
De constructie van een Regionaal Ontwikkelbedrijf is door de Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen onder leiding van de commissie 
Noordanus als een van de adviezen voorgedragen voor een succesvolle en 
duurzame aanpak van de bedrijventerreinenproblematiek (THB, 2008). In dit 
geval benadert een dergelijk ontwikkelorgaan de totale bedrijventerreinopgave, 
dus zowel het aanleggen van nieuwe als het op peil houden van de bestaande 
voorraad. In eerste instantie moeten de gemeenten deelnemen als 
aandeelhouders, indien zij een belang hebben bij een gezamenlijke aanpak. 
Idealiter nemen alle gemeenten van een regio en de provincie deel aan de 
regionale samenwerking. Met voldoende bestuurlijke ambitie is het wenselijk 
om de totale bedrijventerreinopgave gezamenlijk op regionaal niveau te 
benaderen. 
	  
6.3.1 Juridische vormen: regionale samenwerkingsvorm 
Gemeenten hebben diverse taken en zij kunnen bepalen op welke wijze zij dit 
uitvoeren. Zij kunnen een taak zelf uitvoeren, in een samenwerkingsverband 
aanpakken of uitbesteden. In het Stedelijk Gebied Eindhoven is er reeds sprake 
van een bestuurlijke samenwerking tussen de negen stedelijke gemeenten.  
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Vanuit een bestuurlijke samenwerking zijn er drie manieren om de 
taakuitvoering gestalte te geven met elk een publiek- of een privaatrechtelijke 
vorm (VNG, 2013);  

1. Onderlinge afstemming van de taakuitvoering tussen de gemeenten. 
2. Een van de deelnemende gemeenten gaat voor en namens andere 

gemeenten taken uitvoeren in de vorm van een netwerk. 
3. Of de gemeenten richten een nieuwe rechtspersoon op, die 

verantwoordelijk is voor en namens de deelnemende gemeenten en 
de taakuitvoering realiseert (Zelfstandige organisatie). 

Op dit moment maakt het Stedelijk Gebied Eindhoven gebruik van een 
publiekrechtelijke vorm van optie (1) met het afstemmen van de taakuitvoering 
tussen de gemeenten in de vorm van een bevoegdhedenovereenkomst. In grote 
lijnen worden in het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven (2012) de 
Brainport2020-ambities (beleidsdoelen) en onderwerpen waar op regionaal 
niveau is afgestemd door de verschillende werkgroepen. Voor het opzetten van 
een ROB ligt optie (2) niet voor de hand, omdat de taakuitvoering bij een 
gemeente ligt, terwijl de negen gemeenten als één willen handelen. Een 
alternatief zou dan optie (3) zijn; het oprichten van een aparte publiek- of 
privaatrechtelijke organisatie.  

Publiekrechtelijke rechtsvormen 
Via de publiekrechtelijke weg kan dit tot stand komen via de wet 
gemeenschappelijke regeling (Wgr). Een Wgr maakt een verlengd lokaal bestuur 
mogelijk en kunnen er schaalvoordelen ontstaan als gevolg van de 
samenwerkende gemeenten. Via een gemeenschappelijke regeling zijn er drie 
mogelijkheden; een gemeenschappelijk orgaan, een gemeenschappelijk 
openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie.  

Een gemeenschappelijk orgaan heeft een lichte bestuurlijke drukte en heeft een 
beperkte rechtspersoonlijkheid, waardoor het geen personeel in dienst mag 
hebben en geen regelgevende bevoegdheden heeft. Deze variant kent slechts 
één bestuursorgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 
deelnemende gemeenten. 
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Een gemeenschappelijk openbaar lichaam heeft wel een rechtspersoonlijkheid 
en heeft meer bevoegdheden. Daarnaast heeft deze entiteit een algemeen 
bestuur samengesteld uit de deelnemende partijen, een door het algemeen 
bestuur gekozen dagelijks bestuur en een voorzitter.  

Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een nieuw publiekrechtelijke vorm die wordt 
geïntroduceerd met de vernieuwde wet gemeenschappelijke regelingen die de 
intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en 
uitvoeringstaken moet verlichten (VNG, 2013). Het is een mengvorm tussen een 
gemeenschappelijk orgaan en openbaar lichaam; het heeft een rechts-
persoonlijkheid zonder de zware bestuurlijke druk (er is geen algemeen bestuur, 
dagelijks bestuur of voorzitter). De keerzijde is dat er voor het bestuur van een 
bedrijfsvoeringsorganisatie geen of weinig keuzeruimte bestaat.  

Een voordeel van deze publiekrechtelijke varianten is de directe politiek-
bestuurlijke invloed vanuit de gemeenten en de provincie. Een nadeel is echter 
een minder bedrijfsmatige aanpak van de bedrijventerreinenmarkt en 
afhankelijk van de gekozen vorm een variërende bestuurlijke drukte. Dit is in het 
geval van herstructurering van de bestaande voorraad een groter gemis, 
vanwege de financiële risico’s en financieel en organisatorische vraagstukken bij 
herontwikkeling. Daardoor valt herstructurering niet onder de taken van een 
gemeenschappelijke regeling en houdt een dergelijke samenwerkingsverband 
zich veelal bezig met monitoring en programmering, grondzaken en marketing 
(van der Ham et al., 2009). Daarnaast mag, rekening houdend met artikel 25l van 
de mededingingswet, een bestuursorgaan niet zowel een publiekrechtelijke 
bevoegdheid uitoefenen (beslissingen nemen) als economische activiteiten 
verrichten (grondverkoop).  
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Privaatrechtelijke rechtsvormen 
Gezien de beperkingen van een publiekrechtelijke vorm om deel te nemen aan 
economische activiteiten is een logische keuze voor het opzetten van een 
samenwerkingsverband een privaatrechtelijke samenwerkingsverband, zoals 
een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een commanditaire 
en een beherende vennootschap (NV, BV of CV/BV). Een samenwerkingsverband 
vormgegeven als een NV of BV heeft een aantal kenmerken (van der Ham et al., 
2009): 

o het ontwikkelbedrijf, samenwerkende gemeenten en provincie zijn 
gescheiden van elkaar; 

o de bedrijfsmatige aanpak leidt tot een verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt; 

o de bedrijfsvoering is gedreven door aandeelhouderschap en 
deelnemers dragen persoonlijk beperkt risico; 

o transparantie van de bedrijfsvoering bij een NV; de jaarlijkse 
bekendmaking van de bedrijfsresultaten en bedrijfsprocessen is een 
van de verschillen tussen een BV en een NV. Bij een BV is slechts de 
publicatie van de jaarrekening voldoende. 

Zij die handelen voor zowel een nv als een bv (bestuur of anderen) zijn niet 
persoonlijk aansprakelijk, dit geldt tevens voor de aandeelhouders. Wanneer de 
vennootschap verliezen lijdt, is niemand persoonlijk aansprakelijk om daaraan 
bij te dragen. Voor de aandeelhouders geldt dat zij verplicht zijn om ingebrachte 
kapitaal (aandelen) vol te storten. Deze beperkte vorm van aansprakelijkheid is 
een van de belangrijkste kenmerken van een bv of een nv en leent zich 
uitstekend voor onderneming die geconfronteerd worden met risico’s. 
Bij het opzetten van een samenwerkingsverband in zowel BV- als NV-vorm is het 
verplicht om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en een 
bestuur aan te stellen. Het samenstellen van een Raad van Commissarissen 
(RvC) is optioneel (Deloitte, 2008). Een AVA heeft de bevoegdheid om het bestuur 
te benoemen of dan wel te ontslaan. De AVA geeft sturing met name op de 
structuur van de vennootschap en behartigt de belangen van de 
aandeelhouders (gemeenten). Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding en geeft de centrale leiding over een ROB. Om deze reden 
heeft het bestuur de bestuursbevoegdheid en het recht tot vertegenwoordiging 
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van de vennootschap. Het bestuur kan bestaan uit ambtenaren afkomstig van 
de samenwerkende gemeenten of uit externe partijen. De optionele RvC 
adviseert enerzijds het bestuur en anderzijds houdt ten behoeve van de 
aandeelhouders toezicht op het bestuur. De RvC kan bestaan uit de wethouders 
van de deelnemende gemeenten. Naast het vennootschapsbelang kunnen 
deelnemende ambtenaren in de AVA, het bestuur of de Raad tevens een publiek 
belang hebben.  

Om ‘een dubbele pettenrol’ te voorkomen en belangenverstrengeling te 
beperken is het aan te raden om niet één persoon op meerdere posities aan te 
stellen. Voor het waarborgen van het publiek belang kunnen gemeenten door 
middel van een directiereglement invloed uitoefenen op het bestuur. Het 
directiereglement schrijft de vrijheid voor van de bestuursbevoegdheid van het 
bestuur en over welke onderwerpen goedkeuring benodigd is of dan wel 
inspraak kan verwachten van de RvC of de AVA. In tegenstelling tot een BV zijn 
aandelen in beginsel bij een NV vrij overdraagbaar. Het instellen van een 
blokkeringsregeling op de aandelen is optioneel bij een NV en verplicht bij een 
BV (van Schilfgaarde, 1998, p. 36). Hiermee moeten aandeelhouders bij de 
intentie tot aandelenverkoop, de aandelen eerst aanbieden aan de andere 
aandeelhouders of dan wel goedkeuring ontvangen van hen. De aandelen van 
een BV zijn niet vrij verhandelbaar. Aandelen bij een NV zijn ten opzichte van een 
BV vrij overdraagbaar, waardoor het aantrekken van kapitaal via emissie naar 
de markt gemakkelijker is.	   Het kan voorkomen dat de NV niet weet wie de 
aandeelhouders zijn. De financiering van de vennootschap kan via externe, 
interne wegen of een combinatie hiervan. Interne financiering kan via de uitgifte 
van aandelen aan bestaande of nieuwe aandeelhouders (geldt bij een NV). Via 
de gemeentelijke leningen met de relatief lagere rentes kan de vennootschap 
gefinancierd worden (Deloitte, 2008). Tenslotte zijn bij grote ondernemingen, 
met een balanswaarde boven €500 miljoen die tevens beursgenoteerd zijn (met 
vrij overdraagbare aandelen) alle betrokkene van de organisatie verplicht zich te 
houden aan de Nederlandse Corporate Governance Code. De Code schrijft 
gedragsregels voor aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders op het 
gebied van transparantie in informatieverschaffing, onderlinge verantwoording, 
verantwoordelijkheden en toezicht (Commissie Frijns, 2008). 
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De derde eigendomsvorm is de CV/BV, een voorbeeld hiervan is het ‘Regionaal 
Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena’ van de gemeenten 
Werkendam, Aalburg en Woudrichem. Het ROB regisseert de ontwikkelingen van 
regionale bedrijventerreinen en is verantwoordelijk voor grondacquisitie, het 
bouwrijp maken, gronduitgifte en de terreininrichting (gemeente Werkendam, 
2014). De organisatiestructuur van het ROB is tweeledig; een commanditaire 
vennootschap en een beherende vennootschap (CV/BV). De keuze voor een 
CV/BV-constructie hangt veelal af van deelname van private partijen en de 
daaropvolgende volgende fiscale voordelen (over eventuele winsten van de CV 
worden geen vennootbelasting geheven). En De portefeuillehouders van de 
afdeling van Economische Zaken van de drie gemeenten zijn aandeelhouders in 
de beherende vennootschap en de portefeuillehouders van de afdeling 
Financiën zijn de zogenoemde commanditaire vennoten. Een CV is geen 
rechtspersoon en kan zelf geen rechtshandelingen verrichten. De beherende 
vennoten (Economische Zaken) nemen de uitvoeringstaken van de CV op zich en 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor CV/BV. De commandieten (Financiën) brengen 
kapitaal in en zijn slechts voor dit deel aansprakelijk (Deloitte, 2008).  

In februari 2014 hebben de gemeenteraden van Woudrichem en Aalburg hun 
zorgen geuit over de financiële ontwikkelingen van het ROB Land van Heusden 
en Altena. Volgens de raad van Woudrichem is er een gebrek aan een 
transparante risicoanalyse en informatieoverdracht tussen het bestuur en de 
gemeenteraden. Daarnaast verlangt men naar een second opinion van de 
gevoeligheids- en risicoanalyse uitgevoerd door een externe partij (Aalburg & 
Woudrichem, 2014).  

Uit de externe gevoeligheids- en risicoanalyse op de grondexploitatie van het 
ROB uitgevoerd door Deloitte blijkt het gehanteerde risicoprofiel van het ROB in 
de worst-case scenario negatief € 7,3 miljoen en de best-case scenario met 
positief € 16,2 miljoen te optimistisch. De second opinion van Deloitte levert een 
bandbreedte tussen negatief € 17,3 miljoen en positief € 12,0 miljoen. Deze 
verschillen komen voort uit positieve aannames van het ROB op het gebied van; 
grondprijsstijgingen (60% in plaats van 20%), opbrengstenstijging (60% in plaats 
van 40%) en jaarlijkse daling van de uitgiftesnelheid (het ROB hanteert een 
daling van 0,5 ha tegenover 1,0 ha van Deloitte) (Schenk et al., 2014). 
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Resumerend: besloten vennootschap 
Over het algemeen is het kiezen van een NV wenselijk als, het gaat om het 
opzetten van een grote onderneming, waarbij het aantrekken van externe 
kapitaal via aandelenemissie wenselijk en nodig is. Totale transparantie bij de 
bedrijfsvoering in het geval van een NV is niet wenselijk. Dit kan afbreuk doen 
aan de onderhandelingspositie van de organisatie met marktpartijen. Daarnaast 
is een CV/BV niet raadzaam, waarbij fiscale voordelen worden behaald bij het 
betrekken van private partners. Het overaanbod is met name een gemeentelijk 
probleem en daarnaast kan het betrekken van private samenwerkingspartners 
een concurrentiebeperkende werking hebben. Om die reden ligt het voor de 
hand om voor een BV te kiezen met vaste aandeelhouderschap en een mate van 
transparantie met een bedrijfsmatige karakter voor een regionaal 
ontwikkelbedrijf (ROB). 

6.3.2 Regionaal grondprijsbeleid  
Volgens Hendriks et al. (2011) berust een sterk regionaal grondprijsbeleid op 
enerzijds een eenduidige grondprijsmethodiek en marktconforme grondprijzen. 
Het hanteren van een uniforme grondprijsmethodiek voorkomt concurrentie 
tussen gemeenten. Bij de locatiekeuze spelen aspecten zoals beschikbaarheid 
van het personeel, ligging, ontsluiting, uitstraling, veiligheid en kwaliteit van de 
locatie in de regio Eindhoven een meer doorslaggevende rol dan de hoogte van 
de grondprijs. Bedrijven hebben over het algemeen een kleine verhuisradius 
(minder dan 25 kilometer), 90% van de bedrijven verhuizen binnen de gemeente 
of regio, daardoor heeft de grondprijs een kleiner invloed dan andere 
locatieaspecten. Dit komt mede doordat de grondprijzen tussen soorten 
bedrijfssectoren een aandeel tussen 0,5% – 4% uitmaken van de totale 
investeringslast in vaste activa (grond, gebouwen en producten), waardoor het 
afwaarderen niet zal leiden tot een versnelde uitgifte (de Kort & Kuijl, 2013).  
Marktconforme grondprijzen door middel van de residuele grondprijsmethode 
levert een realistisch prijsniveau, dat in lijn is met de vraagprijs. De 
comparatieve methode kan vervolgens als controlemiddel gebruik worden om 
extreem hoge grondprijzen te voorkomen. Het toepassen van de residuele 
methode leidt in gebieden met veel vraag naar bedrijfskavels tot hogere 
opbrengsten en vice versa voor gebieden met een lagere vraag (Hendriks et al., 
2011).  
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In het bestuursconvenant van het Stedelijk Gebied Eindhoven wordt allereerst 
de residuele grondmethode gehanteerd ter toetsing van de gemeentelijke 
grondprijzen. Bij de residuele grondprijsmethodiek is de grondwaarde het 
verschil tussen de opbrengsten van de te ontwikkelen vastgoedobject en de 
bijbehorende stichtingskosten. Vervolgens worden jaarlijks door de ambtelijk 
werkgroep ‘grondprijzen’ gezamenlijk een bandbreedte bepaald. Binnen deze 
bandbreedte en de residuele grondprijsmethodiek als basis, hebben gemeenten 
een voorlopige grondprijsniveau. Tenslotte vindt de differentiatie van de 
definitieve grondprijs plaats op basis van type, ligging en zichtbaarheid en 
dergelijke van een bedrijventerrein (SRE, 2013). Hierbij moet gemeld worden dat 
prijsafspraken bij economische activiteiten, zoals grondverkopen, strijdig zijn 
met het mededingingsrecht. Afspraken rondom de hoogte van grondprijzen zijn 
altijd concurrentiebeperkend, terwijl afstemming tussen gemeenten van 
grondprijsmethodieken wettelijk wel is toegestaan. Gemeenten zijn en blijven 
vrij om de hoogte van de grondprijzen te bepalen.  
 
Het opstellen van een regionaal grondbeleid is mogelijk langs drie wegen 
(Hendriks et al., 2011);  

1. De gemeentelijke grondverkoop faciliteert de ruimtelijke 
doelstellingen. 

2. De gemeenten laten een externe onafhankelijke partij de grondprijs 
bepalen als toetsingskaders. 

3. De gemeenten richten een apart gezamenlijk orgaan, zoals een 
regionaal ontwikkelbedrijf, op dat de gemeentelijke grond uitgeeft. 

Samenhangend met de derde mogelijkheid en het overdragen van de 
grondexploitaties en de grondposities van gemeenten aan een regionaal 
ontwikkelbedrijf (ROB) is er een eenduidige grondprijsmethode mogelijk (van 
der Ham et al., 2009).  
Uit onderzoek van de Stec groep (2013) blijkt de gemiddelde grondprijs in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven op een marktconform niveau te liggen en is verlagen 
van grondprijzen niet noodzakelijk (de Kort & Kuijl, 2013). 
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6.3.3 Kenmerken Regionaal ontwikkelbedrijf 
Over het algemeen zijn er een aantal voordelen te benoemen voor het opzetten 
van een ROB om de totale bedrijventerreinopgave te benaderen (Hendriks et al., 
2011; BOM, 2012). 
 

1. Uniforme methode omrent (her)ontwikkeling van werklocaties en 
concentratie van kennis en kunde. 

2. Door een integrale aanpak is er een meer bedrijfsmatige en 
efficiëntere benadering op de bedrijventerreinenmarkt 

3. De uitgifte, herstructurering en beheer van bedrijventerreinen 
behoren tot de kernactiviteiten. 

4. Hogere bijdrage aan de kwaliteit van het aanbod. Een regionale 
benadering draagt bij aan de optimalisatie van segmentering, 
prijsdifferentiatie en ruimtegebruik van bedrijventerreinen. 

5. Verevening is eenvoudiger met een ROB. Een interne 
balansverevening in dit aparte orgaan is meer gangbaar dan 
regionale verevening. 

6. Het bevordert een integrale distributie van financiële middelen voor 
de herstructurering. De afweging kan op deze manier niet enkel op 
projectbasis maar tevens op programmabasis rusten. 

7. Het draagt bij verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. 
Marketing- en loketfunctieVI kunnen onder de taken vallen van een 
ROB.  

Naast de bovengenoemde punten biedt een ROB tevens kansen voor een meer 
duurzame beheersfunctie van bedrijventerreinen (van der Ham et al., 2009).  
Er kan gekeken worden naar de beheersfunctie op lange termijn, zoals 
parkmanagement. Uit de gesprekken met ambtenaren in het Stedelijk Gebied 
komt naar voren dat de nadruk binnen de regio vooral op het uitgifteproces ligt. 
Te beperkt wordt er aandacht besteed aan de fasen na de ontwikkeling. Het 
gaat vooral om de parkmanagement en de eventuele herontwikkeling waar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
 
VIIn het Stedelijk Gebied Eindhoven maakt men gebruik van het één-loket, onderdeel van 
de ambtelijke werkgroep ‘werken’. Het één-loket geeft advies aan ondernemers waar zij 
het beste kunnen vestigen in de regio.  
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weinig aan wordt gedaan door gemeenten. Hoewel deze taken meestal bij de 
eigenaren van de private gebouwen of gebieden liggen, leidt de opwaardering 
van de algemene kwaliteit tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het is van 
belang de ‘total life cycle’ van een bedrijventerrein te bekijken en dat 
parkmanagement en herontwikkeling tevens taken kunnen zijn van een 
publieke organisatie. 
 
Indien gronduitgifte in erfpacht plaatsvindt, kan dit in combinatie met 
parkmanagement een additionele geldstroom zijn voor een ROB.  
Het combineren van gronduitgifte in erfpacht en opstalrecht (het zakelijk recht 
om een eigen bouwwerk op andermans grond te ontwikkelen) kan leiden tot 
een verbinding tussen grondeigenaar en gebouweigenaar, waarbij vastgoed-
waardebehoud en -stijging een gezamenlijk belang wordt (van der Ham, et al., 
2009).  
Met een revolving karakter kunnen deze middelen weer geïnvesteerd worden in 
de herontwikkeling van de bestaande voorraad. Opbrengsten die tot stand 
komen binnen een ROB blijven dan ook in deze entiteit. Daarnaast staat een 
ROB met een eigen directie op afstand van de aandeelhouders (gemeenten). Om 
deze reden zal het ontwikkelbedrijf in de startfase zelfstandig financieel rond 
moeten komen en hebben de gemeenten geen direct invloed op welke wijze 
financiële middelen worden ingezet (BOM, 2012). 
 
6.3.4 Aandachtspunten Regionaal ontwikkelbedrijf 
Het oprichten van een ROB vereist echter vanuit de deelnemende gemeenten 
lobbywerk, bestuurlijke wil en een verantwoording van een meerwaarde voor 
elke gemeente. Een ROB is een apart orgaan opgericht door meerdere 
gemeenten met al dan niet samenwerking van de provincie, die de regionale 
bedrijventerreinopgave op zich neemt. Een samenwerkingsverband met 
gemeenten en provincies als aandeelhouders met een bedrijfsmatige aanpak 
ligt het meest voor de hand (van der Ham et al., 2009). Als een ROB 
aanbestedingen doet, is het met name raadzaam vanwege het 
mededingingsrecht en staatsteun, marktpartijen niet te betrekken als 
aandeelhouders.  
In het samenwerkingsverband worden gemeentelijke bevoegdheden en 
middelen zoals geld, grondposities, lopende exploitaties en personeel 
ondergebracht om politiek onafhankelijk te handelen. Hierbij wordt onder 
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andere de invloed van de lokale gemeenteraden ingeperkt op het ruimtelijk 
beleid. Gronden bij plannen die tot stand komen door een publiek-private 
samenwerking kunnen vanwege overeenkomsten met private partijen niet 
betrokken worden. In het Stedelijk Gebied Eindhoven maakt de gemeente 
Eindhoven gebruik van PPS-constructies bij de ontwikkeling van bedrijfslocaties 
(Flight Forum). Daarnaast is het van belang dat bij het oprichten van een ROB de 
inbrengwaarde van de grondposities van de verschillende gemeenten op een 
uniforme methode worden bepaald (BOM, 2012). In de gemeentelijke financiën 
is de grondprijs van een perceel onderdeel van de opbrengstzijde van de 
boekwaarde.  
De boekwaarden zijn alle op de peildatum verwachte opbrengsten verminderd 
met alle uitgaven voor een bepaald perceel. Hierbij kan een perceel een 
marktconforme grondprijs hebben, maar kan de kostenzijde hoger zijn door 
bijvoorbeeld verwervingskosten, bouwrijp maken en rente kosten.  
Dit kan ertoe leiden dat bepaalde gemeenten op grondposities moet 
afwaarderen, want feitelijk is de wijze waarop de gronden in de boeken staan 
irrelevant. De hoogte van de boekwaarden van grondexploitaties is deels 
afhankelijk geweest van in het verleden gemaakte keuzes en gemeenten zullen 
eerst zelf moeten afboeken op de lopende grondexploitaties. Op deze wijze kan 
er vanuit een nul-situatie gestart worden met het samenwerkingsverband. 
Het opstellen van de uniforme grondprijssystematiek zal idealiter een taak zijn 
van een onafhankelijke partij. Deze overdracht en uniforme waardering van 
middelen vergt tijd en is bestuurlijk uitdagend. 
	  
6.3.5 Ruimtelijke doelen en financiële risico ROB 
Het ruimtelijke doel van het gezamenlijk (her)ontwikkelen van 
bedrijventerreinen op zowel lokaal als regionaal niveau, is een economisch 
samenhangend regio met een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. 
Uiteindelijk is bedrijventerreinenontwikkeling slechts een middel om 
economische doelstellingen te behalen, zoals regionale economische groei en 
werkgelegenheidsgroei. In het Brainport2020-programma worden deze 
regionale economische doelstellingen beschreven als ‘tot de technologische 
top-3 van Europa en de top-10 van de wereld in 2020 te behoren’. Om een 
kwalitatief aantrekkelijke vestigingsklimaat te realiseren is het van noodzakelijk 
belang voor een ROB om actief de planvoorraad van nieuwe bedrijventerreinen 
te reduceren. De werkgroepen vanuit het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 
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Eindhoven kunnen input geven op het beleid van een ROB. Om tot een 
rechtvaardige verdeling van de lasten en de lusten te komen, dragen alle 
deelnemers ofwel aandeelhouders in verhouding tot elkaar de mogelijke 
winsten (dividenduitkering), verliezen en risico’s. Dit kan op basis van 
inwoneraantal en inbreng van grondposities bepaald worden. Een slagvaardige 
samenwerking tussen gemeenten in de vorm van een ROB kan tevens private 
vastgoedeigenaren prikkelen om actief deel te nemen aan de 
herstructureringsopgave.  

6.4 Opzet ROB Stedelijk Gebied Eindhoven 
De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en idealiter de provincie 
Noord-Brabant zijn de aandeelhouders van een ROB. Voordat gemeenten alle 
lopende grondexploitaties en grondposities inbrengen is het van belang dat de 
aandeelhouders vooraf de grondprijzen door een onafhankelijke partij laten 
waarderen. Vanuit een rechtvaardig oogpunt is het van belang dat het afboeken 
op de boekwaarde eerst door de gemeenten individueel gedragen wordt. Als de 
middelen op een uniforme wijze zijn gewaardeerd kunnen de grondexploitaties 
en grondposities worden ingebracht in een ROB.  

De positie van aandeelhouders kan bijvoorbeeld bepaald worden door het 
inwonersaantal en de ingebrachte hoeveelheid bedrijfskavels. Door bestaande 
afspraken met private partijen in publiek-private samenwerkingen is het 
gemakkelijker om alleen gronden in te brengen van plannen die volledig in 
eigendom zijn van de gemeenten of aanpassingen aan te brengen in het 
contract. Een gemiddelde van deze twee aspecten levert een verdeelsleutel voor 
de distributie van de lasten en de lusten op.  
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In tabel 6.1 wordt een voorbeeld van deze verdeelsleutel gegeven in de laatste 
kolom.  

tabel 6.1 Aandeelhouders ratio inwoners - hectaren uitgeefbare bedrijfskavels. 

SGE Inwoners VII 

Inwoners 
tot totaal 

(%) 

Uitgeefbaar in 
gemeentelijk 

eigendom (ha) 

Hectare 
tot totaal 

(%) 

Gemiddelde 
inwoners & 

hectaren (%) 

Best 28.227 6% 0 0% 3% 

EindhovenVIII 218.433 44% 46 16% 30% 
Geldrop-
Mierlo 38.768 8% 3 1% 4% 

Helmond 89.023 18% 128 45% 31% 

Nuenen c.a. 22.645 5% 27 9% 7% 

Oirschot 17.926 4% 25 9% 6% 
Son en 
Breugel 16.138 3% 12 4% 4% 

Veldhoven 44.092 9% 46 16% 12% 

Waalre 16.725 3% 0 0% 2% 

Totaal 491.977 100% 286 100% 100% 
 
Door inwonersaantallen mee te nemen kunnen gemeenten zonder uitgeefbare 
bedrijfskavels, zoals Best en Waalre bijdragen aan de regionale 
bedrijventerreinenopgave. Het gemeentelijk eigendom is verkregen aan de hand 
van inventarisatie bij de verschillende gemeenten. Als de markt verbetert zullen 
deze gemeenten indirect profijt hebben in de vorm van economische groei en 
huisvestingsvraag als gevolg van werkgelegenheidsgroei. Bij de onvermijdelijke 
schrapoperatie kan dezelfde verdeelsleutel gebruikt worden om de kosten te 
verdelen over de deelnemende gemeenten. Planreductie wordt uitgevoerd in 
combinatie met marktconsultatie; dit reflecteert de omstandigheden in de 
huidige vragersmarkt. Het regionaliseren van het grondbedrijf tot een aparte 
entiteit levert een aantal voordelen op. Er worden schaalvoordelen behaald met 
de bundeling van kennis en kunde. Een bedrijfsmatige aanpak van de 
bedrijventerreinenopgaven betekent een stap dichterbij de verzakelijking van 
de bedrijventerreinenmarkt. Met de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op 
afstand kan er snel en efficiënt ingespeeld worden op de situatie. Daarnaast 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
VII CBS, 2013. Demografische kerncijfers per gemeente 2013.	  
VIII Bouwgrond in exploitatie exclusief gronden die behoren tot PPS-constructies.  
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behoren uitgeven, herstructureren en beheren van bedrijventerreinen tot de 
corebusiness van het ROB. Door middel van segmentering, prijsdifferentiatie en 
ruimte intensiever te gebruiken wordt de kwaliteit van het product 
(bedrijfskavel) verhoogd. Het ROB SGE is ingericht als een besloten 
vennootschap met uitvoeringsbevoegdheden. Een BV-vorm biedt transparantie, 
een bedrijfsmatige aanpak en is een stap richting de verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt. Gemeenten dragen bevoegdheden en middelen over 
aan het ROB zoals alle lopende grondexploitaties, alle beschikbare 
grondposities, geld en personeel. Er is een bestuur dat verantwoordelijk is voor 
de dagelijkse leiding en aangesteld is door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Een Raad van Commissarissen (RvC) is in beginsel optioneel, 
maar voor de waarborging van de transparantie en efficiëntie van een ROB is 
aanstelling wenselijk. De RvC houdt toezicht op en adviseert het bestuur. De 
lasten, lusten en zeggenschap is naar aandeelhouderschap (inbreng middelen) 
verdeeld. De drie lichamen zijn niet persoonlijk aansprakelijk bij verliezen en 
kunnen bestaan uit de ambtenaren van de gemeenten van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. Om belangenverstrengeling te beperken is het wenselijk dat een 
ambtenaar binnen een ROB geen dubbele positie vervult. Politiek-bestuurlijk 
invloed vanuit gemeenten en provincie is beperkt. Belangrijke aandachtspunten 
bij het naar behoren functioneren van een ROB zijn;  

o transparantie en vertrouwen,  
o communicatie tussen het bestuur, de AVA en de RvC,  
o heldere informatievoorziening,  
o verifieerbare risico- en gevoeligheidsanalyse. 

De werkgroep ‘werklocaties’ uit het bestaande Bestuursconvenant Stedelijk 
Gebied Eindhoven schrijft beleid voor als input voor het bestuur. Het ROB heeft 
de korte termijn opgave om het planaanbod van bedrijventerreinen te 
reduceren met een koppeling op de marktvraag en een lange termijn opgave 
van herstructurering van de bestaande voorraad. Bij de herontwikkeling van de 
bestaande voorraad is een adviserende rol weggelegd voor de Brabantse 
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B. V. (BHB). Interne 
verevening in het ROB tussen nieuwe locaties en bestaande locaties vindt 
plaats, waarbij een deel van de opbrengsten een deel van de 
herstructureringskosten bekostigd.  
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Een mogelijk opzet voor het organisatiemodel van een regionaal 
ontwikkelbedrijf voor het Stedelijk Gebied Eindhoven wordt afgebeeld in figuur 
6.1. 
 

figuur 6.1 Regionaal ontwikkelbedrijf model SGE Bedrijventerreinen. 
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Het hogere doel is de realisatie van Brainport2020-visie: 
o economische sterke regio; om tot de technologische top-3 van 

Europa en de top-10 van de wereld te horen; 
o faciliteren en (her)ontwikkelen van bedrijfslocaties voor de 

topsectorenbeleidIX door onder andere regionale campuslocaties te 
realiseren. 

Een middel om deze economische doelstellingen te realiseren is de 
(her)ontwikkeling van zowel lokale als regionale bedrijventerreinen die 
aansluiten aan de marktvraag. De loketfunctie kan een van de taken worden van 
een ROB. Ruimtezoekende ondernemers worden geplaatst op locaties die van 
waarde zijn voor de economische kracht van de regio, zonder rekening te 
houden met gemeentegrenzen of politieke ontwikkelingen. 

Een ROB dient periodiek zowel de kwantitatieve als kwalitatieve vraag 
inzichtelijk te maken. Enkel prognosemodellen gebruiken is niet voldoende, dit 
moet aangevuld worden met marktconsultatie (ontwikkelaars, makelaars en 
ondernemers). De financiering van een ROB kan enkel intern, extern of in een 
combinatie plaatsvinden. Via een interne manier kan dit via de verkoop van 
aandelen aan derden. Met een slagvaardige karakter van een ROB kan dit 
resulteren in bijdragen of betrokkenheid van andere overheden, ondernemers 
en onderwijsinstellingen. Externe financiering kan bijvoorbeeld in de vorm van 
het aanwenden van gemeentelijke leningen met relatief lage rentes. 

Bij grondexploitaties binnen een ROB moeten huidige kosten geïncasseerd 
worden en de toekomstige opbrengsten via uitgifte worden ingezet om de 
gemaakte kosten op te vangen. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
kunnen leegstaande kavels tijdelijk geëxploiteerd worden met diverse tijdelijke 
functies (hoofdstuk 5). Tijdens de ontwikkeling vormen verkoop van grond en 
erfpacht mogelijke vormen van opbrengsten voor een ROB. Na de ontwikkeling 
zijn de taken van een ROB parkmanagement en herontwikkeling. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
IX High Tech Systems & Materials, Automotive, Lifetec, Design en Food. 
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6.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn facetten van een regionale samenwerking tussen 
gemeenten voor de bedrijventerreinenopgave zoals het reduceren van het 
overaanbod van plannen, verevening van de gemiste opbrengsten en gemaakte 
plankosten en het oprichten van een regionaal ontwikkelbedrijf. 
Planreductie van nieuwe plannen kan plaatsvinden door fasering of schrappen 
van het aanbod. Faseren is interessant in combinatie met tijdelijke exploitaties 
totdat de vraag voor de initiële bedrijfsfunctie terugkeert. Aan de andere kant is 
het een vorm van uitstellen en indien de vraag niet herstelt, is er alsnog sprake 
van een overaanbod, waarbij het oude met het gefaseerde aanbod kan 
concurreren. Het schrappen van plannen met bestemmingsplan wijzigingen zou 
in principe de baan vrij kunnen maken voor zowel tijdelijke als nieuwe 
permanente functie. Mits de nieuwe functies toegestaan zijn aan de eventuele 
bestaande bedrijvigheid in de nabijheid (milieuhinder). Naast effecten op het 
bestemmingsplan heeft het tevens gevolgen voor de grondexploitatie; 
misgelopen opbrengsten en gemaakte rente- en plankosten moeten op een 
andere wijzen terugverdiend worden.  

Dergelijke kosten kunnen direct of indirect verevend worden tussen gemeenten. 
Het direct verevenen betreft het bijdragen aan elkaars gemaakte kosten. 
Indirect verevenen kan plaatsvinden via een regiofonds waarbij de middelen 
worden ingezet voor projecten van regionaal belang. De bedrijventerrein-
problematiek in het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft als eerste prioriteit om het 
nieuwe programma aan bedrijventerreinen terug te dringen. Het is aan te raden 
om dit in gezamenlijk verband op te pakken en via een regiofonds worden de 
kosten verlicht zonder gebruik te maken van een intensieve samenwerking, 
waarbij individuele keuzes uit het verleden zijn in dit geval niet relevant.  

Met voldoende bestuurlijke wil en ambitie is het aanpakken van de totale 
bedrijventerreinenopgave (uitgifte en herstructurering) met een regionaal 
ontwikkelbedrijf (ROB) wenselijk. Van alle juridische eigendomsvormen leent 
het privaatrechtelijke besloten vennootschap zich het beste voor een 
gezamenlijke grondbedrijf. Een bv brengt een mate van transparantie tot de 
bedrijventerreinmarkt en wordt gevoed door gemeentelijke aandeel-
houderschap met aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Het overaanbod is 
met name een gemeentelijk probleem, waardoor aandeelhouderschap ook in 



6. INTERGEMEENTELIJKE BENADERING 
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

135 

het licht van staatsteun en het mededingingsrecht idealiter uit publieke partijen 
bestaat. Gemeenten brengen beschikbare grondposities, lopende grond-
exploitaties, geld en personeel in tot het ROB. De grondposities die behoren tot 
publiek-private samenwerkingen worden vanwege mogelijke afspraken met de 
private partijen niet ingebracht. Vooraf dienen de grondposities op een 
uniforme manier getaxeerd te worden door een onafhankelijke partij en zullen 
gemeenten mogelijk op hun boekwaarden moeten schaven tot een 
marktconforme waarde. Op deze wijze is het mogelijk om met het ROB vanaf 
een nul-situatie te starten. Dit proces zal veel tijd vergen en het is van belang dat 
elke gemeenten de meerwaarde ziet van een gezamenlijke ontwikkelbedrijf. Van 
een gunstige bedrijventerreinenmarkt en het aantrekken van bedrijven naar de 
regio, zullen gemeenten zonder bedrijfskavels mogelijk indirect profijt hebben 
(huisvestingsvraag en werkgelegenheidsgroei). Om deze redenen is het ideaal 
als tevens gemeenten zonder bedrijfskavels (Best en Waalre) aandeelhouders 
worden van het ROB in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Een van de nadelen voor 
gemeenten is de beperking van individuele bevoegdheden en vrijheden over het 
gevoerde ruimtelijk beleid en grondexploitatie. Daarnaast maken bestaande 
afspraken met private partijen via PPS-constructies het lastig om alle 
grondposities onder te brengen bij een ROB. De voordelen van een ROB ten 
opzichte van de status quo zijn onder andere schaalvoordelen, verzakelijking 
van de bedrijventerreinenmarkt, kwaliteitsverhoging, balansverevening en de 
(her)ontwikkeling van bedrijfslocaties behoren tot de kernactiviteiten. 
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7. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd 
van dit afstudeeronderzoek. Er wordt antwoord gegeven op alle 
deelvragen en de onderzoeksvraag; “wat is de meerwaarde van een 
intergemeentelijke en een intragemeentelijke aanpak van het 
overaanbod van bedrijfskavels in het Stedelijk Gebied Eindhoven?”. 
Daarnaast wordt er bij elke vraag kort stilgestaan bij de beleids- en 
onderzoekaanbevelingen door de auteur van dit onderzoek. 
 

1. Wat is de vraag naar bedrijventerreinen in het Stedelijk gebied tussen 2013 
en 2020 en tussen 2020 en 2030? 

De vraag die volgens Bureau Buiten naar bedrijventerreinen in het SGE tussen 
2013 en 2020 bedraagt 142 hectare. Vanwege de verschillen in verhuisbereidheid 
van ondernemers tussen het oosten (Helmond) en het westen (overige 
gemeenten) van het SGE, komt 26 van de 142 ha terecht in de gemeente 
Helmond en de overige 116 ha in de andere gemeenten. In het daaropvolgende 
decennium is de verwachte vraag slechts 82 hectare (18 ha in Helmond en 64 ha 
in de overige gemeenten). Deze prognoses zijn gebaseerd op de verwachte groei 
van de toegevoegde waarde op bedrijventerreinen. Verder zijn de verwachte 
gemiddelde jaarlijkse groeicijfers van de toegevoegde waarde tot 2020 1,8% en 
tussen 2020 en 2030 1,6%, wat een stuk hoger ligt dan de gemiddelde jaarlijkse 
groei van 1,0% in de periode van 2000 tot 2010. Deze vraagprognose is 
gebaseerd op de gunstige groeiverwachting van de Brainport en de komst van 
de Noordoostcorridor (verbeterde bereikbaarheid tussen oost en west SGE).  
De jaarlijkse uitgiftesnelheid van de vraag in beide tijdvakken bedragen 
respectievelijk 17,8 en 8,2 hectare per jaar. Vergeleken met de gerealiseerde 
uitgifte in het SGE in periode 2003 – 2012 van gemiddeld 14,3 hectare per jaar is 
er een dalende vraag naar bedrijventerreinen te zien. Ondanks de relatief hoge 
groeiverwachting van de toegevoegde waarde van 1,8% – 1,6% ten opzichte van 
de gerealiseerde groei van 1,0% blijkt de verwachte uitgifte van 
bedrijventerreinen te dalen. Op de lange termijn wordt er, dus op dezelfde 
hoeveelheid vierkante meters meer geproduceerd en is het aannemelijk dat 
grote locaties enkel door grote ruimtegebruikers uit de logistieke en zware 
industrie worden afgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er op den 
duur zelfs een negatieve vraag ontstaat naar zware bedrijfslocaties. Of deze 
negatieve vraag tot vrijkomende terreinen leidt, moet nog blijken.  
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Kwalitatief gezien is de vraag naar hoogwaardige en modern gemengde 
bedrijventerreinen het grootst in het westen. De vraag naar de bedrijfsruimtes 
op campuslocaties, ofwel de Brainportvraag X  en kantoorachtige bedrijven-
terreinen valt buiten de vraagraming van Bureau Buiten, terwijl deze segmenten 
deel uit maken van het aanbod in het SGE. De benadering van de vraag naar 
campuslocaties is met name lastig door de verbondenheid met het onderwijs- 
en onderzoekscomponent. Het bedrijfscomponent van de Brainportvraag vanuit 
de speerpuntsectoren zal echter niet exclusief terecht komen op 
campuslocaties. De reguliere segmenten van bedrijfslocatie kunnen de 
Brainportvraag tevens faciliteren. Als de vraag naar campuslocaties onbekend 
blijft, dreigt er overcapaciteit te ontstaan.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
In een sterke Brainportregio met een verbeterde verbinding tussen het oosten 
en het westen van het SGE zet de economische groei zich door, terwijl de 
nieuwbouwvraag naar bedrijventerreinen daalt. Bedrijfslocaties worden 
intensiever gebruikt en er wordt met minder metrage meer geproduceerd. Als 
gevolg van de aanhoudende vergrijzing is de verwachting dat de vraag na 2030 
nog meer gaat dalen. Daarnaast ontstaat er een mogelijke verzadiging van 
campuslocaties doordat reguliere bedrijfslocatie tevens in het bedrijfs-
component van de speerpuntsectoren kunnen voorzien. Het is dan voor 
beleidsmakers en voor onderzoekers raadzaam om de vraag naar 
campuslocaties duidelijk te maken. Op dit moment is de vraag naar 
campuslocaties onbekend, vanwege de verwevenheid met het bedrijfs-
component met het kenniscomponent. Beleids- en onderzoekaanbevelingen 
zijn onder andere om periodiek de marktvraag te monitoren. Vraagramingen 
voor perioden van tien jaar zoals gebruikelijk, is mogelijk te lang om flexibel in te 
kunnen spelen op een veranderende vraag. Voor beleidsmakers is van belang 
om te controleren of de gerealiseerde gronduitgiften aan de verwachting 
voldoen en zo nodig bij te sturen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
X Bedrijfsruimtevraag vanuit de speerpuntsectoren: High Tech Systems & Materials, Food, 
Automotive, Lifetec en Design. 
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2. Hoe ziet het nieuw te ontwikkelen aanbod van bedrijventerreinen per 
gemeente in het Stedelijk gebied er uit in kwantitatieve en kwalitatieve 
zin? 

Het kwantitatieve aanbod van bedrijfskavels is te onderscheiden door de 
bestuurlijke fasering door de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. Deze fasering is gedaan door middel van een stoplichtenmodel. Het 
aanbod uitgeefbare bedrijfskavels tot 2020 met ‘groen licht’ is 293 hectare, 
waarvan 154 hectare direct uitgeefbaar. De uitgifte van 260 hectare, waarvan 
33,50 hectare bouwrijp, heeft ‘oranje licht’ gekregen en is vertraagd tot de 
periode 2020 en 2030. De beoordeling met het stoplichtenmodel is met name 
gebaseerd op gemeentelijke investeringen in het aanbod. De gemeenten 
hebben voornamelijk vanuit financiële overwegingen en beperkt vanuit de 
marktvraag de plannen gefaseerd. De financiële schade is op deze wijze zoveel 
mogelijk beperkt voor de gemeenten. Tot 2030 komt dit in totaal dus uit op 553 
ha uitgeefbare bedrijfskavels verspreid over de negen gemeenten in het SGE in 
zowel gemeentelijk als privaat eigendom. Van dit totale aanbod behoort 364 ha 
tot de harde plancapaciteit, waarvan 104 ha gefaseerd en 224 ha tot de zachte 
plancapaciteit, waarvan 155 ha gefaseerd. Harde plannen zijn werklocaties met 
een vastgestelde bestemmingsplan en bij zachte plannen ligt er slechts een 
ontwerp van het bestemmingsplan. Tussen 2013 en 2020 zal de gemiddelde 
jaarlijkse uitgiftesnelheid 36,6 hectare moeten zijn om het totaal uitgeefbare 
aanbod van 293 hectare volledig uit te geven (293 ha gedeeld door acht jaar). De 
tienjarige gemiddelde uitgifte tussen 2003 – 2012 bedroeg zoals eerder gezegd 
14 ha per jaar, waarbij de perioden voor de economische crisis zijn inbegrepen. 
Het is niet aannemelijk dat het aanbod van 293 ha tot 2020 volledig wordt 
uitgegeven in de komende jaren tot 2020, waardoor een gedeelte van het 
aanbod zal concurreren met het gefaseerde aanbod van na 2020.  
Kwalitatief gezien kenmerkt het oosten van het SGE (Helmond) zich vooral door 
zware industrie, waarbij het westen (de overige gemeenten) zich kenmerkt door 
campuslocaties, modern gemengde en logistieke bedrijfslocaties. De gemeenten 
Eindhoven en Helmond beschikken respectievelijk over 40% en 30% van alle 
uitgeefbare bedrijfskavels, de overige 30% zijn verspreid over de andere zeven 
gemeenten. De grote concentratie van bedrijfskavels in de gemeenten 
Eindhoven en Helmond komt gedeeltelijk doordat deze gemeenten de enige 
bedrijfslocaties van respectievelijk het logistieke en zware segment aanbieden.  
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De gemeente Eindhoven biedt circa 58 ha aan logistieke bedrijventerrein aan in 
het plan GDC Acht en in de gemeente Helmond bedraagt ruim 45 ha zware 
industrie in het BZOB. Ruim een vijfde van de totale 553 ha uitgeefbare 
bedrijfskavel is bestemd voor de campuslocaties (121 ha). Meer dan de helft (65 
ha, waarvan 40 ha gefaseerd) van dit aanbod behoort tot de Brainport Innovatie 
Campus die zich in de planfase bevindt. Er wordt gestuurd op het onderbrengen 
van gebruikers van de speerpuntsectoren High Tech Systems & Materials (HTSM) 
en Automotive. De vraag is of deze nieuwe campus kan concurreren met het 
gevestigde ecosysteem van de High Tech Campus die tevens HTSM bedrijven 
bedient en nog uit te breiden is met 18 hectare. Daarnaast bevindt zich in de 
gemeente Helmond de High Tech Automotive Campus, een campuslocatie die 
tevens bedrijven uit de Automotive sector kan huisvesten.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
In het SGE is op bestuurlijk niveau de uitgifte van ruim de helft van het nieuwe 
aanbod van 553 hectare gefaseerd tot na 2020, waarbij de financiële gevolgen 
voor gemeenten leidend zijn geweest voor de selectie van de gefaseerde 
plannen. Van de totale uitgeefbare 121 ha campuslocaties bedraagt 65 ha uit het 
plan Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven. Door de mogelijke 
concurrentie met de High Tech Campus en de High Tech Automotive Campus 
wordt aanbevolen om het draagvlak voor grote campusinitiatieven te toetsen en 
met name af te vragen of het Stedelijk Gebied Eindhoven een Brainport 
Innovatie Campus nodig heeft. 
Gezien de gerealiseerde uitgifte uit het recente verleden is na 2020 de kans groot 
dat het aanbod zich zal opstapelen. Door faseren wordt het overaanbod slechts 
uitgesteld. Kortom enkel faseren is niet voldoende om het overaanbod op te 
lossen en is het nemen van financiële verliezen noodzakelijk. Daarnaast dient er 
bij planreductie een evenwichtig spel tussen gemeenten en marktpartijen te 
zijn, om te bepalen welke locaties aangepakt kunnen worden (schrappen of 
faseren). Er moet een afweging gemaakt worden tussen financiële gevolgen van 
de gemeenten en de marktvraag.  
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3. Hoe verhoudt het nieuw te ontwikkelen aanbod bedrijventerreinen zich tot 
de vraag in het Stedelijk Gebied tussen 2013 en 2020 en tussen 2020 en 
2030? 

In figuur 7.1 is de kwantitatieve verhouding te zien tussen het aanbod van en de 
vraag naar bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven in de periode 
2013 – 2020 en 2020 – 2030. Het nieuw te ontwikkelen aanbod bedrijven-
terreinen tot 2020 bedraagt 293 ha en tussen 2020 en 2030 is de uitgifte mogelijk 
van een additionele 260 ha aan bedrijfslocaties. Hiervan is tot 2020 154 ha van 
het aanbod direct uitgeefbaar ofwel bouwrijp. In de periode tussen 2020 en 2030 
is slechts 34 ha van de 260 ha direct uitgeefbaar.  
 

 
figuur 7.1 Kwantitatieve match vraag-aanbod bedrijventerreinen SGE in netto hectare. 
 
Tegenover het aanbod van 293 staat tussen 2013 en 2020 een verwachte vraag 
in het SGE van 142 ha. Puur kwantitatief gezien is er al sprake van overaanbod 
als de verwachte vraag wordt vergeleken met het direct uitgeefbare aanbod van 
154 ha. Tot 2020 kan het totale uitgeefbare aanbod (293 ha) twee keer voorzien 
in de vraag (142 ha). In de daaropvolgende periode tussen 2020 en 2030 daalt de 
vraag naar bedrijfslocaties naar 82 ha voor de gehele subregio. Hier tegenover 
staat een aanbod van circa 260 ha, waardoor het overaanbod op lange termijn 
flink zal toenemen. Over beide periodes (2013 tot 2030) bestaat het nieuw uit te 
geven aanbod bedrijfskavels uit 553 ha tegenover een verwachte vraag van 224 
ha, waarbij het aanbod tweeënhalf keer kan voorzien in de vraag. Een 
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kanttekening is echter dat de campus- en kantoorachtige bedrijfslocaties bij het 
aanbod zijn inbegrepen (respectievelijk 121 en 31 ha), terwijl de vraag naar deze 
segmenten niet zijn meegenomen. Voor de vraag naar kantoorachtige 
bedrijfslocaties wordt tot 2030 een beperkte uitbreidingsvraag van 2 – 3 hectare 
verwacht. In de praktijk is het overaanbod iets genuanceerder afhankelijk van 
de vraag naar campussen. 
In tabel 7.1 zijn per deelgebied oost (Helmond) en west (de overige acht 
gemeenten) de regionale vraag (TM®-scenario) per segment geconfronteerd met 
het totaal uitgeefbare aanbod bedrijfskavels. Onderaan de tabel is tevens de 
Brainport-scenario opgenomen, waarbij de kwalitatieve segmentatie van 
bedrijfslocaties onbekend is. 
 
tabel 7.1 Kwalitatieve confrontatie vraag-aanbod per deelgebied SGE. 
Bron: IBIS, 2013; Hagens & Kruisselbrink, 2012 & gemeentelijke informatie.  

  
2013 – 2020 2020 – 2030 2013 – 2030 

Oost West Totaal Oost West Totaal 
 TM®-scenario 

(regionale vraag) 26 116 142 18 64 82 224 

Hoogwaardig               
Vraag 6 42 48 4 26 29 77 

Aanbod 23,45 1,75 25,20 0 0 0 25 

Overaanbod 17,45 -40,25 -22,80 -4,00 -26,00 -29,00 -52 
Modern gemengd               

Vraag 12 43 55 9 35 43 98 

Aanbod 11,66 89,66 101,32 73 96 169,23 271 

Overaanbod -0,34 46,66 46,32 64,00 61,23 126,23 173 
Functioneel/zwaar               

Vraag 1,3 1,3 2,7 2 -9 -7 -4 

Aanbod 26,94 1,87 28,81 19 0 18,6 47 

Overaanbod 25,64 0,57 26,21 17 9 25,6 52 
Logistiek               

Vraag 7 29 36 4 13 17 53 

Aanbod 0,00 58,10 58,10 0 0 0 58,10 

Overaanbod -7,00 29,10 22,10 -4 -13 -17 5 

               
Brainport-scenario 

(ambitie) 36 165 201 30 119 149 350 
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Daar waar sprake is van overaanbod zijn de cijfers gearceerd in het rood en de 
negatieve cijfers in het blauw geven tekorten aan. Bij het hoogwaardige 
segment zit met name de tekorten in het westelijk deel van de subregio 
tegenover een overaanbod in het oosten. Voor het modern gemengde segment 
is er in beide deelgebieden sprake van overaanbod en met name in het westen. 
Het functionele/zware segment is vanwege een bepaalde mate uitwissel-
baarheid samengevoegd en het overaanbod wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het aanbod zware industrie in Helmond. Voor het logistieke segment is het 
overaanbod beperkt en is ingrijpen onnodig. Het aanbod wat niet tot 2020 wordt 
uitgegeven kan tevens de vraag in de tweede periode bedienen.  
 
Op bestuurlijk niveau wordt in het SGE voor de vraagraming de Brainport-
scenario gehanteerd die tevens door Bureau Buiten is opgesteld. Leidend voor 
dit scenario is de hoeveelheid uitgifte van bedrijfslocaties die benodigd is voor 
de realisatie van de Brainportambities van een gemiddelde jaarlijkse groei van 
de toegevoegde waarde van 3,0% op bedrijfslocaties. Vergeleken met het bruto 
regionaal product tussen 2003 en 2012 van 2,2% (de som van alle toegevoegde 
waarden in Zuidoost-Nederland) lijken de regionale economische ambities te 
optimistisch en is het raadzaam om het Brainport niet als vraagraming te 
hanteren. Immers heeft dit scenario beperkt betrekking op de vraag, maar heeft 
meer te maken met de groeiambitie van de regio die velen malen hoger ligt dan 
de verwachte regionale vraag. Tussen 2013 en 2030 bedraagt in het Brainport-
scenario de totale ‘vraag’ 350 ha. De verwachte regionale vraag is in diezelfde 
periode 224 ha, dus meer dan 100 hectare lager dan het Brainport-scenario, 
waar het beleid van het SGE op gebaseerd is.  
 
Wanneer er rekening gehouden wordt met een onverwachte vraag vanuit 
ruimtegebruikers bovenop de reguliere vraag is er tevens sprake van 
overaanbod. Dit additionele aanbod wordt ook wel ‘de strategische voorraad’ 
genoemd. Deze strategische voorraad komt voort uit de ijzeren 
voorraadmethode, waarbij gemeenten uit voorraad gronden leverbaar hebben 
voor ruimtezoekende ondernemers. Hierbij is de vuistregel dat de beschikbare 
harde plancapaciteit minimaal acht jaar kan voorzien in de actuele vraag. De 
meest recente cijfers uit 2012 van IBIS over het SGE tonen een uitgifte van 17,11 
ha. Tussen 2013 en 2030 bedraagt de totale harde plancapaciteit in de gehele 
subregio 364 ha. Idealiter zouden deze harde plannen acht maal moeten 
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voorzien in de actuele uitgifte, maar in de praktijk blijkt het harde planaanbod 
van 364 ha 21 maal te kunnen voorzien in de actuele vraag! Een gezonde 
strategisch voorraad bovenop de vraag van 224 ha is in dit geval dus circa 137 ha 
(in totaal 361 ha). Het behouden van een strategisch voorraad naast het 
gewenste aanbod is discutabel, vanwege de ruimteclaim en de risico’s die 
gemeenten lopen bij een dalende vraag. Verder houdt de ijzeren 
voorraadmethode geen rekening met de kwalitatieve vraag naar 
bedrijfslocaties. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Rekening houdend met een dalende vraag naar bedrijfslocaties gepaard met 
ondernemers die met minder ruimte meer gaan produceren en een 
economische groei die niet voldoet aan de verwachting worden beleidmakers 
aanbevolen om nieuwe en realistische vraagramingen te hanteren bij de 
confrontatie met het geplande aanbod.  
Beleidsaanbevelingen zijn onder andere het evenwicht in het aanbod 
bedrijfskavels bestemd voor modern gemengde en hoogwaardige bedrijfs-
ruimtegebruikers te vinden. Aan de ene kant is er een overaanbod van modern 
gemengde bedrijfslocaties en tekorten in hoogwaardige bedrijfslocaties. Het is 
raadzaam om meer hoogwaardige bedrijfslocaties in het westen en in het 
oosten minder bedrijfslocaties van het zware segment aan te bieden. De 
gebruikte vraagprognoses komen voort uit het onderzoek van Bureau Buiten en 
geven een indicatie van de verwachte vraag. Er wordt aanbevolen om nieuwe 
prognoses op te stellen naar werklocaties inclusief campus- en kantoorachtige 
bedrijfslocaties. In de praktijk is het lastig om grip te krijgen op de 
overprogrammering, als het onduidelijk blijft wat de marktvraag is naar de 
campuslocaties, terwijl ruim 20% van het aanbod uit dit type bedrijvigheid 
bestaat. 
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4. Op welke wijze kunnen overtollige bedrijfskavels ingezet worden vanuit een 
lokaal intragemeentelijke aanpak? 

Tijdelijk anders bestemmen van inactieve gronden is een manier om zowel 
financiële als maatschappelijke rendementen te realiseren, waarbij een 
(bestuurlijke) samenwerking met andere gemeenten niet noodzakelijk is. Indien 
er voldoende draagvlak is voor de initiële functie kunnen tijdelijke 
bestemmingen plaats maken. Daarnaast kunnen gemeenten de bedrijfskavels 
van de plannen die op bestuurlijk niveau gefaseerd zijn, inzetten voor de 
tijdelijke exploitatie. Op dit moment is de huidige termijn van tijdelijke 
ontheffingen op het bestemmingsplan vijf jaar. Met de komst van het 
vernieuwde Omgevingsrecht in 2018 is de verwachting dat deze termijn verruimd 
wordt tot tien jaar. Onderzochte tijdelijke alternatieve functies zijn; 
eenpersoonshuisvesting (Heijmans ONE), leisure, hernieuwbare energie-
opwekking (biomassateelt, grondgebonden zonneweiden en grootschalige 
windturbines) en stadslandbouw.  
Tijdelijk leisure, biomassateelt en stadslandbouw dragen met name bij aan het 
maatschappelijk rendement en zijn beperkt financieel interessant. Tijdelijke 
leisure activiteiten (veelal horecafuncties) zijn over het algemeen financieel 
onaantrekkelijk voor gastvrijheidsondernemers door de korte terugverdientijd 
en gebrek aan lange termijn visie. De voordelen voor de grondeigenaar zijn 
bijvoorbeeld additionele opbrengsten (via pacht) en place-making.  
Met de sterke groei van het aantal stedelingen in recente jaren neemt ook de 
populariteit van stadslandbouw toe. Stadslandbouw maakt duurzaam gebruik 
van stedelijke hulpbronnen en reststoffen voor de productie, verwerking en 
vermarkten van voedsel en de daaraan gelieerde producten en diensten. 
Stadslandbouwinitiatieven zijn niet vaak financieel rendabel en komen veelal 
voort uit maatschappelijke motieven. Maatschappelijke voordelen als gevolg 
van stadslandbouwprojecten zijn een aangenamere woonklimaat, werk-
gelegenheid, gezondere leefstijl en sociale cohesie. 
Het tijdelijk opwekken van zonne- en windenergie en het tijdelijk huisvesten van 
eenpersoonshuishoudens zijn relatief gezien, financieel rendabel en er worden 
tevens maatschappelijk rendementen mee behaald. Echter, het rendabel 
opwekken van zonne- en windenergie zit op de grens tussen tijdelijke en 
permanente bestemmingen (exploitatietijd van respectievelijk 12 en 20 jaar). 
Het rendabel exploiteren van grondgebonden zonnepanelen en grootschalige 
windturbines vereist dus aanpassingen aan het bestemmingsplan. Een 
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belangrijke voorwaarde voor een rendabele exploitatie van windturbines is een 
locatie met voldoende wind. Hoewel windturbines financieel het meest 
interessant kunnen zijn, leidt het tevens tot de meeste publieke weerstand. Door 
de mogelijke geluids- en schaduwoverlast mogen windturbines niet in een straal 
van driehonderd meter van woonfuncties geplaatst worden. Verder zijn 
windturbines verboden op waardevolle natuurlandschappen en stads- en 
dorpsgezichten. De zoektocht naar een economisch geschikte én legale locatie 
voor de rendabele exploitatie van windturbines is de grootste uitdaging van een 
windenergieproject.  
Het tijdelijke woonconcept bestemd voor eenpersoonshuishoudens speelt 
enerzijds in op de verwachte groei van deze doelgroep en het gebruik van 
braakliggende gronden in stedelijke gebieden.  
Het succes van tijdelijk anders bestemmen van braakliggende kavels is 
afhankelijk van twee factoren; bekendheid bij zowel grondaanbieder als 
grondvrager en de versoepeling van het wettelijk termijn van tijdelijke 
ontheffingen. Het delen van kennis en ervaring omtrent tijdelijk gebruik en het 
zoeken naar vernieuwende concepten voor ‘langdurige tijdelijkheid’ (tien jaar) 
dragen bij aan het succes van tijdelijke exploitaties.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Met de komst van de vernieuwde Omgevingswet in 2018 worden de 
mogelijkheden voor tijdelijke ontheffingen van vijf naar tien jaar verlengd. Het is 
dan ook de verwachting dat tijdelijke initiatieven in de nabije toekomst 
financieel aantrekkelijker worden voor ondernemers door de verruiming van de 
gebruiksduur. Beleidsaanbevelingen zijn onder andere om te verdiepen in het 
tijdelijk exploiteren van de bestuurlijk gefaseerde gronden in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven.  
Met tijdelijke exploitaties kunnen financiële en maatschappelijke rendementen 
behaald worden. Verder kunnen tijdelijke functies een bijdrage leveren aan 
duurzaamheidsdoelstellingen. In sommige gevallen kan het via place-making 
een positieve impuls geven aan de publieke ruimte.  
Relatief worden de meeste financiële rendementen behaald met tijdelijke 
eenpersoonshuisvesting of het opwekken van duurzame energie via 
windturbines of grondgebonden zonneweides. Een kanttekening is dat het 
vinden van een geschikte locatie die zowel wettelijk als economisch voldoende 
windaanbod heeft een uitdaging op zich is voor windinitiatieven. 
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Als men maatschappelijke rendementen belangrijker acht kan men beter voor 
tijdelijke stadslandbouw, biomassateelt of leisure activiteiten kiezen.  
Vanwege de doelgroepen lenen inactieve bedrijfskavels in centrumgebieden 
zich beter voor tijdelijke eenpersoonshuisvesting, stadslandbouw en leisure 
activiteiten. Daartegenover zullen inactieve bedrijfskavels die in uitleggebieden 
gesitueerd zijn geschikter zijn voor het opwekken van duurzame energie-
initiatieven. Daarbij is de combinatie van biomassateelt met grootschalige 
windenergie of grondgebonden zonne-energie aan te raden (het combineren 
van wind- en zonne-energie is niet raadzaam, vanwege de schaduw van de 
wieken). 
De bevindingen over de tijdelijke functies berusten op een globale verkenning 
van de alternatieven. Daarom worden onderzoekers aanbevolen om de 
financiële haalbaarheid te bestuderen van tijdelijke functies bij inactieve 
gemeentelijke gronden met een exploitatietermijn van tien jaar.  
 
5. Op welke wijze kunnen overtollige bedrijfskavels ingezet worden vanuit een 

regionaal intergemeentelijke samenwerkingsverband? 
De negen gemeenten van het SGE zien reductie van de overprogrammering als 
de eerste opgave in de regionale bedrijventerreinenproblematiek. De andere 
opgave is herstructurering van de bestaande voorraad bedrijfsruimten. 
Planreductie kan op twee manieren; het faseren of het schrappen van 
programma. Het faseren is een relatieve zachte ingreep, waarbij gronduitgifte 
wordt vertraagd naar een later tijdstip en tijdelijk exploitatie van de inactieve 
bedrijfskavels mogelijk maakt. Het SGE heeft reeds bestuurlijk afgestemd om de 
gronduitgifte van 260 ha aan plannen te vertragen tot na 2020XI. Vergeleken met 
de initiële bestuurlijke afstemming uit het document “Regionale Programmering 
Bedrijventerreinen, Zuidoost Brabant” van juni 2013 geschreven door het SRE en 
Provincie Noord-Brabant was het gefaseerde metrage nog 312 ha ten opzichte 
van een totale aanbod van 626 ha. Dit verschil komt met name voort uit dat de 
opgegeven grootte van bepaalde plannen in de realiteit anders zijn. Voor de 
regio en richting private partijen is het dan ook van belang om op eenduidige 
wijze het aanbod in kaart te brengen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
XI Met een totale aanbod van 553 ha in 2014 staat in het SGE 293 ha op “groenlicht” en 260 
ha op “oranjelicht”. Gronduitgifte van dit laatste deel is pas toegestaan na 2020.	  
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Een van de voordelen van faseren is het flexibel in kunnen spelen op actuele 
ruimtevraagstukken. Nadelen van faseren zijn onder andere de langlopende 
rentelasten die voortkomen uit de gemeentelijke leningen die aangewend zijn 
voor de grondaankopen. Daarnaast kan de overprogrammering zich 
“opstapelen” als de gronduitgifte die niet gefaseerd zijn, gaan concurreren met 
het aanbod na 2020.  
Daarentegen is het schrappen van programma ten opzichte van faseren een 
harde ingreep, waarbij plannen volledig uit het aanbod worden onttrokken. Het 
schrappen blijkt in de praktijk lastig te zijn, vanwege de mogelijke 
overeenkomsten die gemeenten hebben gesloten met derden of dat het privaat 
eigendom betreft. Zowel schrappen als faseren van programma leidt tot 
veranderingen in de gemeentelijke begroting. In het geval van schrappen zal het 
heersende bestemmingsplan aangepast moeten worden. Een belangrijke 
motivering bij planreductie vanuit het perspectief van de gemeente zijn dan ook 
de financiële consequenties. Daarentegen zouden de marktkwaliteiten van een 
plan mogelijk in de huidige vragersmarkt misschien een nog grotere rol moeten 
spelen. Als de gronden niet worden uitgegeven lopen gemeenten opbrengsten 
mis én dragen zij de rentelasten. Het dragen van inkomstenderving en andere 
kosten bij planreductie kan per gemeenten of verspreid over de negen 
gemeenten van het SGE. Intergemeentelijke verevening is een teken van een 
hechte regionale samenwerking. Het bekostigen van planreductie kan mogelijk 
via een regiofonds, waarbij winstgevende grondverkopen een deel moeten 
afdragen. Een dergelijk fonds is een indirecte vorm van verevenen en staat los 
van de individuele keuzes bij grondexploitaties. Bij het opzetten van een 
regiofonds moet ten alle tijde “split incentives” voorkomen worden. De 
opbrengsten en kosten moeten niet op verschillende plekken komen zodat free-
riding wordt beperkt.  
Het verder intensiveren van de regionale samenwerking leidt tot een regionaal 
ontwikkelbedrijf (ROB) dat de totale bedrijventerreinenmarkt benadert. Dit 
omvat dus zowel de ontwikkeling van nieuwe locaties op de korte termijn als de 
herstructurering van de voorraad op de lange termijn. Een ROB is idealiter een 
aparte entiteit met een bestuur met eigen bestuurs- en uitvoerings-
bevoegdheden. De gemeenten van het SGE zijn aandeelhouders en brengen 
grondposities, geld, lopende grondexploitaties en personeel onder bij een ROB. 
Vanwege de gemaakte afspraken met private partijen is het raadzaam om 
gronden van publiek-private samenwerking niet te betrekken bij de oprichting 
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van een ROB. De mogelijke winsten (dividend), verliezen en risico’s worden 
bepaald door het aandeelhouderschap, wat afhankelijk kan zijn van 
bijvoorbeeld het aantal inwoners en de hoeveelheid ingebrachte grondposities. 
Met de gemeenten op afstand hebben politiek-bestuurlijke ontwikkelingen 
beperkt invloed op de bedrijfsvoering van het ROB. Het verzelfstandigen van de 
diverse grondbedrijven heeft een aantal voordelen op het gebied van het 
aanpak van het overaanbod. Het programma dat in aanmerking komt voor 
planreductie wordt meer beoordeeld op markttechnische kwaliteiten en minder 
op politiek-bestuurlijke overwegingen. Daarbij staan alle beschikbare gronden 
van het SGE op één balans, waardoor verevening relatief minder complex is.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Bij de analyse van gemeentelijke cijfers van het aanbod bleken deze te 
verschillen met datgene wat in regionale notities vermeld staan. Er wordt dan 
ook aanbevolen om het uitgeefbare aanbod dat in de boeken staat te 
reflecteren met de cijfers voor de beleidsdocumenten. Hierdoor ontstaat een 
uniforme situatie voordat men op bestuurlijk niveau toe gaat op afstemming 
van het aanbod. Het bestuurlijk afstemmen van de regionale uitgifte van 
bedrijfskavels in het SGE is een teken van bestuurlijke ambitie voor regionale 
samenwerking. Het overaanbod kan met regionale afstemming door faseren 
dan wel schrappen gereduceerd worden. Bij een beperkte vraag naar 
bedrijfslocaties komt het faseren van plannen neer op het uitstellen van het 
overaanbod. Bij elke vorm van planreductie krijgen gemeenten te maken met de 
gemaakte rente- of plankosten en misgelopen of vertraagde grondopbrengsten. 
De vervolgstappen in de intensivering van de samenwerking is planreductie met 
daarbij regionale verevening en tenslotte het opzetten van een regionaal 
ontwikkelbedrijf (ROB). Het ROB wordt geleid door een apart bestuur met de 
gemeenten als aandeelhouders. Bij het ROB worden alle beschikbare 
gemeentelijke gronden ingebracht en komt planreductie met verevening over 
deze plannen gemakkelijker tot stand. Daarnaast is het van belang om 
inzichtelijk te maken bij welke gronden van het aanbod geen afspraken zijn 
gemaakt met derden. Bedrijfskavels die behoren tot publiek-private 
samenwerkingen zijn enerzijds moeilijk te betrekken bij planreductie en 
anderzijds lastig onder te brengen in een aparte publieke samenwerkings-
constructie. Waardoor controle over deze publiek-private plannen via 
afstemming met private eigenaren moet plaatsvinden.  
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6. Welke beperkingen bieden regelgeving en bestuurlijke kwesties op de 
intragemeentelijke of intergemeentelijke aanpak van het overaanbod van 
bedrijfskavels? 

Vanuit de intragemeentelijke en intergemeentelijke aanpak zijn er in hoofdlijnen 
vier aspecten die onderhevig zijn aan regelgeving en bestuurlijke kwesties. Dit 
zijn het afstemmen van de segmentatie van bedrijfslocaties, tijdelijk anders 
bestemmen, planreductie en het regionaal ontwikkelbedrijf.  
 
Afstemmen segmentatie bedrijfslocaties 
Bij de confrontatie tussen de kwalitatieve vraag naar en het aanbod van nieuwe 
bedrijfslocaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven blijkt er enerzijds een groot 
overaanbod van bedrijfskavels bestemd voor modern gemengde 
bedrijfsruimtegebruikers en anderzijds een tekort te zijn van hoogwaardige 
bedrijfskavels. Wat betreft milieucategorie lijken beide segmenten op elkaar, 
waarbij hoogwaardige bedrijventerreinen, bedrijven toelaten met een 
milieucategorie van 1 of 2 en in het geval van modern gemengde is dat tot 
categorie 3. Er bestaat op dit gebied dus een bepaalde overlap, waarbij de 
gemeenten in het SGE bestuurlijk kunnen afstemmen welke modern gemengde 
bedrijfslocaties in aanmerking komen voor een opschaling (in 
verschijningsvorm) tot hoogwaardige bedrijfslocaties (bestemmingsplan). 
 
Tijdelijke exploitaties 
Huidige regelgeving laten tijdelijke functies op drie manieren toe; via een 
tijdelijke omgevingsvergunning (looptijd van maximaal vijf jaar), een reguliere 
omgevingsvergunning (looptijd van minimaal vijf jaar) of een 
bestemmingsplanaanpassing. De ontheffingen door middel van omgevings-
vergunningen hebben betrekking op projecten, terwijl bestemmingsplan-
aanpassingen invloed hebben op gebieden. Bij het verlenen van tijdelijk gebruik 
is het van belang dat na de vastgestelde periode op de betreffende locatie 
absoluut geen vraag meer mag zijn voor de tijdelijke functie.  
Van belang bij tijdelijke exploitaties is de verruiming van het termijn van 
tijdelijke ontheffingen in het aankomende Omgevingsrecht in 2018. Het 
verlengen van de tijdelijke ontheffingen van vijf naar tien jaar vergroot de 
kansen voor een rendabele onderneming voor initiatiefnemers en tevens de 
kans dat gemeenten hun gronden kunnen verpachten. 
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Planreductie 
Bij het terugdringen van het programma van nieuwe bedrijventerreinen door 
schrappen, kan het voorkomen dat het bestemmingsplan gewijzigd moet 
worden. Vastgoedeigenaren die als gevolg van de bestemmingsplanwijziging 
hun vastgoed in waarde zien dalen, hebben recht op een planschadeclaim. 
Daarnaast hebben diegene die inkomensderving lijden door de verandering 
tevens recht op een planschadevergoeding (wet ruimtelijke ordening, afdeling 
6.1).   
 
Regionaal ontwikkelbedrijf 
Bij het opzetten van een ROB en het aantrekken van de juiste aandeelhouders is 
het raadzaam om alleen overheden te betrekken. De provincie als 
aandeelhouder is optioneel. Een ROB met een publiek karakter zonder private 
partijen als aandeelhouders is wenselijk, met name als een ROB aanbestedingen 
doet aan private partijen. In het kader van het mededingingsrecht (geen 
concurrentiebeperking) en staatsteun is het van belang dat er geen 
marktpartijen zijn die aandeelhouders zijn van een ROB. Aandeelhouderschap 
van de gemeenten kan worden bepaald op basis van de verhouding van 
ingebrachte grondposities en de verhouding van het inwonersaantal. Het 
gemiddelde van deze twee verhoudingen bepaalt de verdeling van kosten, 
dividenduitkering en zeggenschap over een ROB. Er kunnen in wezen meer 
factoren een rol spelen bij de totstandkoming van de verdeelsleutel van een 
ROB, maar de hoeveelheid grond en inwoners vormen de basis. Met het 
betrekken van deze componenten worden gemeenten zonder bedrijfskavel op 
een rechtvaardige manier benadert. Gemeenten zonder bedrijfskavels zoals 
Best en Waalre kunnen vanwege een verbeterd uitgifteproces op de 
bedrijventerreinenmarkt indirect profijt hebben van het aantrekken van 
bedrijven naar de regio (huisvestingsvraag of werkgelegenheidsgroei). Dit 
indirect profijt is echter moeilijk aan te tonen. 
Voordat de grondposities van de aandeelhouders ingebracht kunnen worden in 
een ROB, moet er eerst geschaafd worden aan de boekwaarden van de gronden.  
Dit proces kan stroperig verlopen, omdat de grondposities eerst op een 
uniforme wijze getaxeerd moeten worden door een onafhankelijke partij. De 
boekwaarden (momentopname van alle verwachte opbrengsten verminderd 
met alle gemaakte kosten) van de grondposities in de gemeentelijke financiën is 
irrelevant. De hoogte van de boekwaarden van grondexploitaties is deels 



STAD vs REGIO 
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
152 

afhankelijk geweest van in de verleden gemaakte keuzes en gemeenten zullen 
eerst zelf moeten afboeken op de lopende grondexploitaties totdat een reële 
marktwaarde is bereikt met de grondposities. Op deze wijze kan er vanuit een 
nul-situatie gestart worden met het samenwerkingsverband. Het beoordelen en 
afwaarderen van de boekwaarden zal tijd en bestuurlijke wil tot samenwerken 
vergen. Een ROB via de privaatrechtelijke weg kan vormgegeven worden als een 
besloten vennootschap (BV), waarbij aandeelhouderschap besloten is tot de 
deelnemende gemeenten. Bij het opzetten van een ROB in BV-vorm is het 
verplicht om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en een 
bestuur aan te stellen. Het samenstellen van een Raad van Commissarissen 
(RvC) is optioneel, maar zeker wenselijk. Een AVA heeft de bevoegdheid om het 
bestuur te benoemen of dan wel te ontslaan en geeft sturing op de structuur van 
de vennootschap. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en 
geeft de centrale leiding over een ROB. De RvC adviseert het bestuur en houdt 
toezicht in het belang van de aandeelhouders. In een BV zijn bij verliezen 
aandeelhouders, het bestuur en de RvC niet persoonlijk aansprakelijk. 
Aandeelhouders zijn enkel tot datgene wat zij inbrengen bij een ROB 
aansprakelijk. Daarnaast dient een ROB in BV-vorm jaarlijks de bedrijfs-
resultaten bekend te maken ten einde transparantie van de bedrijfsvoering te 
waarborgen. De posities binnen een ROB (AVA, bestuur en RvC) kunnen vervuld 
worden door ambtenaren en wethouders van het SGE, maar ten alle tijde moet 
belangenverstrengeling voorkomen worden. Om “een dubbele pettenrol” te 
voorkomen is het aan te raden om niet één persoon op meerdere posities aan te 
stellen. Een effectief functionerende ROB berust op vertrouwen, transparantie, 
verifieerbare risico- en gevoeligheidsanalyses, informatievoorziening en 
communicatie tussen het bestuur, de AVA en de RvC.  
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Wat is de meerwaarde van een intergemeentelijke en een 
intragemeentelijke aanpak van het overaanbod van bedrijfskavels in het 

Stedelijk Gebied Eindhoven? 

 
De centrale vraag van dit afstudeeronderzoek is hoe de samenwerking eruit kan 
zien voor de aanpak van het overaanbod van bedrijfskavels in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven. De bestuurlijke samenwerking in de subregio is reeds 
aanwezig en de vraag in hoeverre dit wenselijk is en meerwaarde kan hebben.  
Het overaanbod van bedrijfskavels heeft een aantal schadelijke gevolgen voor 
de regio. Het leidt tot leegstand en verloedering van de bestaande voorraad. 
Daarnaast vertraagt het overaanbod de uitgiftesnelheid van nieuwe 
bedrijfskavels en leidt het tot terughoudendheid bij ontwikkelaars en beleggers. 
 
Intragemeentelijke benadering 
De gemeenten kunnen de kosten vanuit het schrappen van het overaanbod zelf 
dragen en op dat gebied is er geen regionale samenwerking (verevening) 
noodzakelijk. Daarnaast kan men bij gefaseerde uitgiften de inactieve gronden 
tijdelijk exploiteren ten einde extra opbrengsten te genereren dan wel 
maatschappelijke rendementen behalen. Denk hierbij aan tijdelijke huisvesting, 
duurzame energieopwekking, stadslandbouw en leisure. Het voordeel van een 
intragemeentelijke ofwel een lokale benadering is het behoud van de 
individuele vrijheid in bevoegdheden en grondexploitaties.  
Voor gemeenten met relatief weinig tot geen bedrijfskavels is het regionaal 
verevenen als gevolg van planreductie van bedrijventerreinen dan ook niet heel 
aantrekkelijk. Dergelijke gemeenten zullen echter bij het aantrekken van nieuwe 
bedrijven elders in het SGE tevens indirect profijt hebben. In het SGE hebben de 
gemeenten Best en Waalre geen bedrijfskavels in eigendom. 
 
Intergemeentelijke benadering 
Een andere route is het verder regionaliseren van de samenwerking in de vorm 
van directe of indirecte verevening op regionaal niveau. Een directe vorm van 
verevening is de verdeling van opbrengsten en kosten tussen meerdere 
gemeenten. Een indirecte vorm van verevening zoals fondsvorming, die gevoed 
wordt door bijvoorbeeld afdracht per uitgegeven metrage of jaarlijkse bijdragen 
kunnen regionale kosten als gevolg van het bestuurlijk schrappen van plannen 
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compenseren. Verder heeft het vanwege het indirecte karakter een beperkt 
invloed op de individuele bestuurs- en uitvoeringsbevoegdheden van 
gemeenten. Een stap verder in het intensiveren van de intergemeentelijke 
samenwerking is het oprichten van een regionaal ontwikkelbedrijf (ROB).  

Een ROB moet geïnitieerd door en voortbestaan voor de Brainportregio. Om 
deze reden moet een ROB bijdrage leveren aan de Brainportambities. Enerzijds 
om tot de technologische top 3 van Europa en de top 10 van de wereld te horen. 
Anderzijds het faciliteren en (her)ontwikkelen van bedrijfslocaties voor de 
speerpuntsectorenbeleid en het lokale bedrijfsleven door onder andere 
regionale campuslocaties te realiseren. Een ROB heeft op de korte termijn de 
opgave om de overprogrammering van bedrijventerreinen terug te brengen, 
zodat deze beter bij de marktvraag aansluit, en de uitgifte van nieuwe 
bedrijfslocaties. Op de lange termijn zal een ROB de aanpak van de 
herstructurering van de verouderde voorraad op zich nemen. 
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Het formeel onderbrengen van alle grondbedrijven onder één noemer leidt tot 
schaalvoordelen die past bij de regionale economische ambities. Activiteiten 
van het grondbedrijf zoals grondaankoop, tijdelijke exploitatie, kavels bouwrijp 
maken en gronduitgifte kunnen gezamenlijk door een ROB verricht worden. 
Binnen de organisatie is één grondprijsmethode mogelijk voor een gebied en 
kan er gesproken worden van een regionaal grondprijsbeleid. Het onderbrengen 
van het grondbedrijf in een zelfstandige orgaan heeft een aantal voor- en 
nadelen (tabel 7.2);  
 
tabel 7.2 Voor- en nadelen Regionaal Ontwikkelbedrijf.  

Regionaal Ontwikkelbedrijf 
Voordelen Nadelen 

Uniforme methode omrent 
(her)ontwikkeling van werklocaties. 

Het vooraf schaven aan de boekwaarden 
om tot eenduidige prijs van de 
grondposities te komen is een 
tijdsintensief proces. 

Integrale aanpak leidt tot een meer 
bedrijfsmatige en efficiëntere benadering 
op de bedrijventerreinenmarkt. 

ROB vergt vooral veel bestuurlijke 
ambitie, vertrouwen (de 
beargumentering van de meerwaarde 
voor elke gemeente). 

Corebusiness: uitgifte, herstructurering en 
beheer van bedrijventerreinen. 

Gemeentelijke financiën kunnen niet 
leunen op opbrengsten van individuele 
grondbedrijf. 

Kwaliteitsverhoging door 
segmenteringoptimalisatie. 

Individuele bestuurs- en 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
beperkt. Bijvoorbeeld inperking invloed 
van gemeenteraden. 

Interne balansverevening. Integrale 
distributie van financiële middelen voor de 
herstructurering. 

Invloed op plannen van private 
eigenaren blijft gering. Afstemming 
noodzakelijk. 

Het draagt bij aan de verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt. 

Bestaande PPS gronden kunnen niet 
worden meegenomen, vanwege 
afspraken met private partijen. 
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De meeste voordelen van een ROB hebben veelal een commerciële achtergrond 
(c.q. bedrijfsprocessen), terwijl de nadelen veelal een bestuurlijke achtergrond 
hebben, vanwege de gemeenten als belanghebbende. Doordat de argumenten 
voor- en tegen van een andere aard zijn, is het lastig om een definitieve oordeel 
te geven of een gezamenlijke ontwikkelbedrijf het antwoord is voor de subregio. 
Mogelijk is in de praktijk een versoberde variant van een ontwikkelbedrijf voor 
specifieke regionale bedrijfslocaties een realistische benadering, waarbij het 
inbrengen van een beperkt aantal gronden minder tijdsintensief is.  
Dit onderzoek heeft de verschillende kenmerken, voor- en nadelen van het 
verder regionaliseren van de samenwerking beschreven. De vervolgstap is om 
de financiële implicaties uiteen te zetten voor de deelnemende gemeenten. 
Daaruit kan de financiële haalbaarheid aangetoond worden voor het regionaal 
verevenen of het opzetten van een regionaal ontwikkelbedrijf. Het is echter 
evident dat de gemeenten in het SGE nauw samen moeten werken om het 
overaanbod aan te pakken. 
 
Intragemeentelijk en/of intergemeentelijk? 
De negen gemeenten in het SGE moeten de werkelijkheid van de benarde 
marktsituatie van bedrijventerreinen onder ogen zien en gezamenlijk 
samenwerken aan een samenhangend economisch gebied. Bij de 
beoordelingscriteria van het te schrappen aanbod moet marktconsultatie een 
grotere impact hebben. Het terugdringen van het planaanbod is dan ook een 
korte termijn opgave, waarbij een proactieve aanpak gepast is. Door nog 
intensiever samen te werken creëren de negen gemeenten meer daadkracht die 
nodig is om het verschil te maken op internationaal niveau. Het gepresenteerde 
regionale ontwikkelbedrijf is een mogelijke opzet om de samenwerking tussen 
de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven nog hechter te maken 
dan dat het nu al is. Maar gezien de beperking van de verschillende 
bevoegdheden van gemeenten en de voorafgaande afboekingen die vereist zijn, 
is het denkbaar dat een regionaal ontwikkelbedrijf in de praktijk met alle 
bedrijfskavels nog een brug te ver is. Met voldoende draagvlak naar 
campuslocaties ligt het oprichten van een ROB voor bovenregionale projecten 
meer voor de hand. Het efficiënt benaderen van diverse problematieken is dan 
ook maatwerk, waardoor sommige situaties een intragemeentelijke en andere 
een intergemeentelijke benadering vereisen.  
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De keuze tussen of dan wel de combinatie van enerzijds de gemeente of stad als 
individu of anderzijds de regio als collectieve samenwerking hangt natuurlijk 
aan veel meer aspecten af dan de eerder genoemde financiële, juridische of 
bestuurlijke factoren. Hierbij spelen de grenzen van het speelveld van de 
betrokkenen een rol. Over de inwoners van de subregio wordt er in het 
bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven het volgende gezegd; ‘Voor hen 
gelden geen gemeentegrenzen. We moeten dus in het Stedelijk Gebied werken als 
ware we één gemeente zijn.’ Verder staat er dat alle participanten van het 
bestuursconvenant gezamenlijk meewerken aan de Brainport2020-visie om tot 
de internationale technologische top van Europa en de wereld te horen. De 
bestuurlijke ambitie is in het Stedelijk Gebied Eindhoven hoog en de spelers 
moeten gezamenlijk zich bewijzen op een internationaal speelveld.  
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8. TOT SLOT 
Het nauwkeurig in kaart brengen van het overaanbod is er erg moeilijk 
gebleken, vanwege de relatief korte duur van het afstudeertraject, waarbij het 
opstellen van de nieuwbouwvraag naar bedrijventerreinen buiten dit onderzoek 
valt. Voor de vraagraming is gebruik gemaakt van de prognoses van Bureau 
Buiten (2012), die met name de vraag vanuit de speerpuntsectoren faciliteert en 
waarbij de nieuwbouwvraag naar campuslocaties ontbreekt. Voor het Stedelijk 
Gebied Eindhoven is het bepalen van de nieuwbouwvraag naar campussen van 
belang om overcapaciteit in dit segment te voorkomen. 
 
De onzekerheid rondom de realisatie van de Noordoostcorridor, die de 
bereikbaarheid tussen Helmond en de overige gemeenten verbetert, komt dan 
ook niet ten goede voor het creëren van een gunstige vestigingsklimaat voor 
nieuwe bedrijven. Op het moment van schrijven is een eerder toegezegde 
Rijksbijdrage van €271 miljoen voor het infraproject ingetrokken. Zonder de 
verbeterde verbinding tussen het oosten en het westen is de vraag wat voor 
effecten dit heeft op de uitgifte van bedrijfskavels en de problemen rondom 
overaanbod in de subregio. 
Voor het belang van de Brainportregio is de ontwikkeling van de 
Noordoostcorridor een voorwaarde voor een samenhangende subregio. Het 
terugtrekken van de Rijksbijdrage is dan ook een ondermijning van de 
groeimogelijkheden van dit gebied. Als de negen gemeenten van het Stedelijk 
Gebied Eindhoven echter intensiever gaan samenwerken om de Brainportregio 
te versterken, ontstaat er een nieuw argument, waardoor de discussie rondom 
de Noordoostcorridor opnieuw aanwakkert.  
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Uit nieuwe prognoses van Bureau Buiten uit oktober 2014 blijkt de totale 
ruimtebehoefte tussen 2014 en 2040 (27 jaar) voor heel Zuidoost-Brabant 
slechts 182 ha te zijn. Dit komt neer op een jaarlijkse gemiddelde vraaguitgifte 
van 6,7 ha aan bedrijfskavels voor alle 21 gemeenten! Als er wordt ingezoomd 
op de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven blijkt er voor de 
periode tussen 2014 – 2020 een vraag naar bedrijventerreinen van 177 ha te zijn. 
In de daaropvolgende periode tussen 2021 – 2030 wordt er een vraag van 0 ha 
verwacht. In de laatste onderzochte periode tussen 2031 – 2040 is de vraag zelfs 
negatief met -39 ha! Deze bevindingen wijzen gemeenten op de feiten dat jaren 
van constante groei en verstedelijking voorgoed verleden tijd zijn. De 
bedrijventerreinenmarkt is in transitie en het is van belang dat gemeenten tijdig 
hierin mee gaan. 
 
De samenwerking tussen gemeenten of steden lijkt ook een logische stap in de 
internationale competitie. Steden worden volgens de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur steeds belangrijkere zwaartepunten van de 
mondiale economie (RLI, 2014). In de internationale concurrentiestrijd blijkt 
agglomeratiekracht een belangrijk aspect te zijn. Volgens Raspe (2012) 
profiteren bedrijven namelijk van de stedelijke massa door de nabijheid van 
(handels)partners. Daarbij voegen Katz & Bradley (2013, p. 194) toe dat 
samenwerkende steden met een uniforme visie, waarbij er gelijkheid is tussen 
de partijen, de bouwstenen zijn voor samenhangende stedelijke regio’s.  
Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur blijven Nederlandse 
steden achter op het gebied van agglomeratiekracht; Nederland kenmerkt zich 
door een polycentrische structuur van veelal middelgrote steden. Vergeleken 
met het buitenland zijn de Nederlandse steden op het gebied van dichtheid en 
massa relatief kleiner.  
Agglomeratiekracht van stedelijke regio’s kan ontstaan door wederzijds lenen 
van kwaliteiten en massa en elkander complementeren. Hierbij zijn optimale 
infrastructuurverbindingen een belangrijke voorwaarde (RLI, 2014).  
Kortom, regionale samenwerkende gemeenten zijn de dragers van de stedelijke 
regio’s van de toekomst en sluiten aan op het schaalniveau van de ambities in 
de Brainportregio. Om een verschil te maken moet er verder gekeken worden 
dan de belangen van gemeenten of zelfs regio’s. Kijk naar het grote geheel. 	  
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BIJLAGE 1. Toekomstscenario’s (PBL). 
Prognoses over de toekomstige situatie verhullen zich in diverse onzekerheden 
die zich uiten in twee dimensies; nadruk op sociaal-culturele en collectieve 
waarde ten opzichte van marktgericht en de mate van globalisering. Aan de 
hand van deze onzekerheden werkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
met vier toekomstscenario’s, weergeven in onderstaande kwadrant. Bij 
prognoses worden vaak de gehanteerde scenario’s vermeld. 
Elk scenario heeft een aantal kenmerken die het toekomstige beeld kunnen 
schetsen. De belangrijkste karakteristieken per scenario zijn opgesomd in de 
tabel op de volgende pagina’s. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwadranten toekomstscenario’s. 
Bron: PBL, 2014. 

 

 

Regionaal	  

Mondiaal	  

Markt	  
Sociaal-‐culturele	  en	  
collectieve	  waarde	  

Global	  Economy	  

Transatlantic	  Market	  

Strong	  Europe	  

Regional	  Communities	  
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Kenmerken per toekomstscenario 

Global Economy Strong Europe 

-‐ Mondiale oriëntatie  
-‐ Uitbreiding van EU: Turkije, Oekraïne en 

Rusland worden EU-leden 
-‐ Wereldwijde handelsvrijheid is een succes. 
-‐ Economische integratie is een succes. 
-‐ Wereldwijde milieuproblematiek groeit. 
-‐ Hoogste economische groei (tot 2020 2,7%). 
-‐ Laagste werkloosheid (gemiddeld 5,1%). 
-‐ Grootste inkomensverschillen. 
-‐ Minste (Sociale) voorzienin gen. 

-‐ Mondiale oriëntatie  
-‐ Focus op sociaal-culturele en ecologische 

belangen. 
-‐ Europa wordt na de VS de sterkste speler. 
-‐ Turkije treedt tot de EU. 
-‐ Oekraïne en Rusland geen lid van EU, maar worden 

betrokken tot Europa. 
-‐ Gematigde economische groei (tot 2020 1,8%). 
-‐ Gematigde werkloosheid (gemiddeld 6,5%). 
-‐ Kleine inkomensverschillen. 
-‐ Sociale) voorzieningen staan op de politieke 

agenda. 
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Kenmerken per toekomstscenario 

Transatlantic Market Regional Communities 
-‐ Regionale oriëntatie  
-‐ Nationale belangen gaan voor Europese 

belangen. 
-‐ Europese uitbreiding blijft uit. 
-‐ Het EU focust op VS en transatlantische 

economische integratie. 
-‐ China en Rusland raken geïsoleerd op 

economisch en politiek gebied. 
-‐ Relatief hoge economische groei (tot 2020 

2,2%). 
-‐ Lage werkloosheid (gemiddeld 5,1%). 
-‐ Grootste inkomensverschillen. 
-‐ (Sociale) voorzieningen zijn laag. 

 

-‐ Regionale oriëntatie  
-‐ Focus op sociaal-culturele en ecologische belangen. 
-‐ Europese uitbreiding blijft uit. 
-‐ Centraal en Oost Europa treden niet toe tot de 

Europese Monetaire Unie. 
-‐ Lage economische groei (tot 2020 1,1%). 
-‐ Hoge werkloosheid (gemiddeld 8,4%). 
-‐ Kleine inkomensverschillen. 
-‐ (Sociale) voorzieningen staan op de politieke agenda. 
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BIJLAGE 2. Gesprekken gemeenten Stedelijk gebied Eindhoven.  
Voor het opstellen van een actueel beeld van de hoeveelheid uitgeefbare 
bedrijfskavels in de subregio en inzicht te verkrijgen hoe men tegen regionale 
(financiële) samenwerking kijkt, zijn er gesprekken gevoerd met een aantal 
ambtenaren. Deze ambtenaren zijn weergeven in onderstaande tabel. Er is 
telefonisch contact geweest met R. Jongen (Waalre) en W. van Heugten 
(Helmond) voor de inventarisatie van het planaanbod van bedrijventerreinen. 
Met de gemeenten Oirschot is het helaas niet gekomen tot een persoonlijk of 
telefonisch gesprek.  

Naam Afdeling Gemeente Datum 
L. Guldenaar Grondzaken Best  24 juni 2014 
W. Hermans Grondzaken Best 24 juni 2014 
A. van den Heuvel Planeconoom Eindhoven 1 juli 2014 
G. Mertens Planeconoom Eindhoven 1 juli 2014 
B. Savelsberg Economische Zaken  Geldrop-Mierlo 16 juli 2014 
R. Smolders  Grondzaken Geldrop-Mierlo 16 juli 2014 
P. Jansen Ontwikkeling Nuenen c.a. 14 juli 2014 
A. ter Riet Planeconomie Nuenen c.a. 14 juli 2014 
M. Seijdel Grondzaken Son en Breugel 28 juli 2014 
R. Welten Economische Zaken  Son en Breugel 28 juli 2014 
T. van Eijk Grondzaken Veldhoven 7 juli 2014 
R. Speksnijder Economische Zaken  Veldhoven 7 juli 2014 

 
Algemeen bedrijventerreinen. 
Bedrijventerreinen zijn geen melkkoe meer, er zijn weinig rendementen of 
opbrengsten mogelijk dus is er weinig om te verevenen. In de praktijk is 
segmentatie van typologieën van bedrijventerreinen weinig zinvol, slechts bij de 
scheiding tussen zwaar, logistiek, campus en de overige (aangezien een 
bestemmingsplan soms vele hectaren groot zijn. Voorbeeld. Plan is modern 
gemengd, maar er zijn hoogwaardige bedrijvigheid te vinden in het gebied). 
 
Bestuurlijk onwil tegen financiële verevening tussen gemeenten. 
Financieel is verevening moeilijk te verkopen en onhaalbaar voor gemeenten, 
maar ruimtelijk heeft het schrappen van overaanbod (kansarme projecten) een 
positief effect voor de marktwerking. Individueel zijn gemeenten niet bereid om 
andermans problemen op te lossen, omdat het onredelijk is voor gemeenten die 
wel goed op ‘de winkel’ hebben gelet. Het opzetten van een regionaal 
grondbedrijf vanuit een nul-situatie is wel aannemelijk. 
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Verdeling (indirecte) lusten en lasten. 
Sommige gemeenten zijn mogelijk niet bereid om de minimale opbrengsten, 
maar met name de kosten onderling te verdelen. Een van de redenen voor deze 
terughoudendheid komt door het gebrek aan gronden met de bestemming voor 
bedrijventerreinen. Hoe meer grond een gemeente in eigendom heeft met de 
bestemming bedrijvigheid hoe groter het belang is dat financiële verevening 
plaatsvindt bij het terugbrengen van het planaanbod. Er wordt gesteld dat 
gemeenten die geen gronden bestemd voor bedrijvigheid bezitten (vanwege het 
gebrek aan directe belang) niet hoeven mee te betalen, maar natuurlijk ook 
geen inspraak hebben op de opbrengsten.  
Dit bovenstaande heeft betrekking op de directe financiële verevening, zoals het 
verdelen van de verwachte kosten en opbrengsten. Gemeenten die door het 
gebrek aan bedrijfskavels niet participeren in de verevening zullen echter (op 
den duur) baat hebben. Het aantrekken van bedrijvigheid en stimuleren van 
werkgelegenheid in een bepaalde gemeente zal mogelijk elders kunnen leiden 
naar additionele werkgelegenheid en huisvestingsvraag. Het meten van deze 
indirecte rendement in werkgelegenheid of huisvestingsvraag is echter erg 
lastig. Er kan wel gesteld worden dat ook gemeenten die geen bedrijfskavels 
bezitten baat hebben bij het reduceren van het planaanbod. 
 
Stoplichtenmodel en uitgifteproces. 
Bij de fasering door middel van de stoplichtenmodel is er geen rekening 
gehouden met de herontwikkeling van de bestaande voorraad. Er wordt vanuit 
gegaan dat de totale vraag opgevangen wordt met het uit te geven aanbod. 
De nadruk binnen de regio ligt vooral op het uitgifteproces. Te beperkt wordt er 
aandacht besteed aan de fasen na de ontwikkeling. Het gaat vooral om de park 
management en de eventuele herontwikkeling waar weinig aan wordt gedaan 
door gemeenten. Hoewel deze taken meestal bij de eigenaren van de private 
gebouwen of gebieden liggen, leidt de opwaardering van de algemene kwaliteit 
tot een aantrekkelijke vestigingsklimaat. De gemeente Son en Breugel is van 
mening dat van belang is dat de ‘total life cycle’ van een bedrijventerrein 
bekeken moet worden en dat park management en herontwikkeling tevens 
taken kunnen zijn van een gemeente. 
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BIJLAGE 3. Programma uitgifte bedrijfskavels 2013 - 2020 en 2020 – 2030. 
 

Programma Segmentatie 

Reeds 
uitgegeven 
(ha) 

Totaal 
uitgeefbaar 
(ha) 

Direct 
uitgeefbaar 
(ha) Planstatus 

Best           

t Zand Modern gemengd 54 9 3 Hard 

Philips Healthcare Campus Campus 0 10 0 Zacht 

Subtotaal     18,50 3   

Eindhoven           

Brainport Innovatie Campus 1 van 3 Campus 0 25 0 Hard 

De Hurk, Beatrixcomplex Kantoorachtig 0 2,50 0 Hard 

Eindhoven Airport Hoogwaardig 44,58 1,42 1,42 Hard 

Flight Forum Modern gemengd 24,48 1,52 1,52 Hard 

GDC Acht (Noord) Logistiek 0 54,10 38,60 Hard 

GDC Acht (Zuid) Logistiek 40 4 4 Hard 

High Tech Campus Eindhoven Campus 0 10 10 Hard 

Park Forum West - A Modern gemengd 4 16 16 Hard 

Park Forum Zuid Modern gemengd 0,50 3,50 3,50 Hard 

TU/e Science Park Campus 0 7 7 Hard 

Brainport Innovatie Campus 2 en 3 Campus 0 40 0 Hard 

Esp Noord Modern gemengd 0 20 0 Hard 

Park Forum Oost Modern gemengd 1,5 18,5 18,5 Hard 

Park Forum West - B Modern gemengd 0 15 15 Hard 

Subtotaal     218,54 115,54   
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Programma Segmentatie 

Reeds 
uitgegeven 
(ha) 

Totaal 
uitgeefbaar 
(ha) 

Direct 
uitgeefbaar 
(ha) Planstatus 

Geldrop-Mierlo           

Bijenkorf Modern gemengd 0,65 0,85 0,85 Hard 

De Barrier Modern gemengd 0,48 3,52 3,52 Hard 

Emopad Functioneel 13,02 0,20 0,20 Hard 

Spaarpot Functioneel 53,51 0,80 0,80 Hard 

Spaarpot-Oost/Nuenenseweg Functioneel 0 0,87 0,87 Hard 

Subtotaal     6,24 6,24   

Helmond           

BP Schooten Modern gemengd 12,11 1,86 1,86 Hard 

Brandevoort I Hoogwaardig 6 0 0 Hard - Pilot 

Brandevoort II Hoogwaardig 7 20,25 0 Hard - Pilot 
BZOB terrein (Bedrijventerrein 
Zuidoost Brabant) Zwaar 122,92 26,94 26,94 Hard 

Food Technology Park Campus 0 0,82 0,82 Hard 

Groot Schooten Hoogwaardig 19,84 3,20 3,20 Hard 

Hoogeind Modern gemengd 249,08 9,80 9,80 Hard 

High Tech Automotive Campus Campus 0 9 1,50 Hard 
BZOB Bos (Bedrijventerrein 
Zuidoost Brabant) Zwaar 0 18,6 0 Zacht 

Varenschut Modern gemengd 0 73 0 
Zacht - 
Pilot 

Subtotaal     163,47 44,12   

Nuenen, Gerwen en Nederwetten         

Eeneind II Zuid Modern gemengd 5,89 1,31 1,31 Hard 

Eeneind West Modern gemengd 0 26 0 Hard 

Subtotaal     27,31 1,31   
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Programma Segmentatie 

Reeds 
uitgegeven 
(ha) 

Totaal 
uitgeefbaar 
(ha) 

Direct 
uitgeefbaar 
(ha) Planstatus 

Oirschot           

Westfields A Modern gemengd 0 10 0 Hard 

Westfields B Modern gemengd 0 15 0 Hard 

Subtotaal     25 0   

Son en Breugel           

Ekkersrijt - Uitbreiding Kantoorachtige 0 8 0 Hard 

Subtotaal     8 0   

Veldhoven           

Habraken 1 van 3 Modern gemengd 7,43 14,57 13,40 Hard 

Health Technology Park Campus 0 11 0 Zacht 

Uitbreiding de Run 1000/2000 Kantoorachtig 0 4 0 Zacht 

Zandven Modern gemengd 0,88 3,24 3,24 Hard 

De Run 7000 Kantoorachtige 0 8 0 Zacht 

Habraken 2 van 3 Modern gemengd 0 12,63 0 Hard 

Habraken 3 van 3 Modern gemengd 0 15,1 0 Hard 

Subtotaal     68,54 16,64   

Waalre           

Diepenvoorde Hoogwaardig 5,92 0,33 0,33 Hard 

Waalre Noord Modern gemengd 1,75 0,65 0,65 Hard 

Ekenrooi-Noord Kantoorachtige 0 8 0 Zacht 

High Tech Campus Uitbreiding Campus 0 8 0 Zacht 

Subtotaal     16,98 0,98   

Totaal      552,58 187,83   
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BIJLAGE 4. Uitgiften bedrijventerrein per gemeenten periode 2010 – 2012.  
Bron: IBIS (2011 – 2013). 
 

 Plannaam Gemeente Type Uitgifte (ha) 

20
10

 

Driehoeksbos Eindhoven  Modern gemengd 0,58 

BZOB terrein Helmond Zwaar 0,57 

Eeneind II Zuid Nuenen c.a. Modern gemengd 3,2 

Habraken Veldhoven Modern gemengd 1,23 

Waalre-Noord Waalre Modern gemengd 0,1 

20
11

 

Kapelbeemd Eindhoven Modern gemengd 0,35 

Park Forum Eindhoven  Modern gemengd 3,41 

Flight Forum  Eindhoven Modern gemengd 0,16 

Esp Eindhoven Modern gemengd 1,74 

Bijenkorf Geldrop-Mierlo Modern gemengd 0,3 

Zandven Veldhoven Modern gemengd 0,19 

Waalre-Noord Waalre Modern gemengd 0,13 

20
12

 

Park Forum Eindhoven  Modern gemengd 0,45 

Bijenkorf Geldrop-Mierlo Modern gemengd 0,35 

Spaarpot Geldrop-Mierlo Functioneel 9,18 

De Barrier Geldrop-Mierlo Functioneel 0,48 

BZOB terrein Helmond Zwaar 4,12 

Habraken Veldhoven Modern gemengd 2,53 

   Totaal  29,07 

Typen Oost West Totaal (ha) 

Zwaar 4,69 0 4,69 

Modern gemengd 0 14,72 14,72 

Functioneel 0 9,66 9,66 

Totaal 4,69 24,38 29,07 
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BIJLAGE 5. Kwantitatieve vraag-aanbod confrontatie bedrijfskavels 2013 – 
2020XII.  
 

TM-scenario 
2013 – 2020 2020 – 2030 

Oost West Totaal Oost West Totaal 
TM-scenario [A] 26 116 142 18 64 82 
Aanbod totaal uitgeefbaar [B] 62,05 157,88 220 91,60 120,23 211,83 
Aanbod direct uitgeefbaar [C] 41,80 93,21 135 0 33,50 33,5 
Overaanbod tov totaal uitgeefbaar [B-A] 36,05 41,88 78 73,60 56,23 129,83 
  

      
Vraag (ha) uitgifte per jaar [A/Δtijd] 17,8 8,2 
Totale aanbod (ha) uitgifte per jaar [B/Δtijd] 26,7 18,8 
Directe aanbod (ha) uitgifte per jaar [C/Δtijd] 16,9 3,4 

 

 Brainport-scenario 
2013 – 2020 2020 – 2030 

Oost West Totaal Oost West Totaal 
Brainport-scenario (ambitie) 36 165 201 30 119 149 
Aanbod totaal uitgeefbaar [B] 62,05 157,88 220 91,60 120,23 211,83 
Aanbod direct uitgeefbaar [C] 41,80 93,21 135 0 33,50 33,5 
Overaanbod tov totaal uitgeefbaar [B-A] 26,05 -7,12 19 61,60 1,23 62,83 
          
Vraag (ha) uitgifte per jaar [A/Δtijd] 25,1 14,9 
Totale aanbod (ha) uitgifte per jaar [B/Δtijd] 26,7 18,8 
Directe aanbod (ha) uitgifte per jaar [C/Δtijd] 16,9 3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
XIIVanwege de onbekende vraag naar campus- en kantoorachtige bedrijfslocaties zijn 
deze niet inbegrepen bij het aanbod. 
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BIJLAGE 6. Invloed zonnepanelen ten opzichte van aantal huishoudens. 
Bron: Green Spread (2014). Succesvol Tijdelijk Anders Bestemmen voor hernieuwbare 
energie.  
 
Oppervlakte (ha): Een aangesloten areaal aan zonnepanelen in hectare. 
 
Vermogen (Wp): Het vermogen van zonnepanelen wordt aangeduid met de 
meeteenheid Watt piek (Wp). De Watt piek geeft aan wat de verwachte 
opbrengst (kilo Wattuur per jaar) van een zonnepaneel is. De omrekeningsfactor 
van Watt piek naar kilowatt uur per jaar ligt over het algemeen rond de 0,85. In 
bovenstaande berekening is een omrekeningsfactor van 0,9 gehanteerd. 
 
Productie (kWh/jr): De verwachte energieopbrengst van de zonnepark in 
kilowatt uur per jaar. 
 
Equivalenten (huishoudens): De hoeveelheid huishoudens die bediend kunnen 
worden met de verwachte energieopbrengst, indien deze huishoudens volledig 
gebruikmaken van de geproduceerde zonne-energie. Gemiddeld verbruikt een 
huishouden per jaar 3.500 kWh. 
 
Aantal hh bij 6 panelen per hh: In de praktijk zal een huishouden niet volledig 
overgaan op de duurzame energie. In plaats van de volledige 3.500, verbruikt 
een huishouden jaarlijks slechts de energieopbrengst van zes zonnepanelen 
(1.350 kWh).  
 
Postcoderoos 5.000 – 50.000 hh: Een postcoderoos bestaat uit een gebied met 
dezelfde viercijferige postcode, waar een lokale energie-initiatief plaatsvindt, 
met daarbij de direct omliggende gebieden met opvolgende postcodes. In een 
postcoderoos kan men op elk gegenereerde kilowatt uur 
energiebelastingkorting ontvangen. Het viercijferige postcodesysteem is 
onafhankelijk van de oppervlakte of het aantal inwoners van een gebied, maar 
heeft met name te maken met het bezorgingssysteem van PostNL. Om deze 
reden variëren postcoderozen in huishoudensaantallen.  
 
In de tabel op de volgende pagina wordt de relatie tussen het areaal van een 
zonnepark met de benodigde hoeveelheid kleingebruikers. Volgens Green 
Spread (2014) wordt in de praktijk het aantrekken van meer dan 5% van de 
huishoudens in een postcoderoos gezien als een grote uitdaging. De 
donkergroene cellen geven de haalbare combinaties onder de 5%-grens per 
huishoudenaantal.  
 
 



STAD vs REGIO 
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
172 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

Oppervlakte 
(ha) 

Oppervlakte 
(ha) 

Verm
ogen 

(W
p) 

Productie 
(kW

h/jr) 
Equivalenten 
(hh) 

Aantal hh bij 6 
panelen per hh 

PR 5.000 
hh 

PR 10.000 
hh 

PR 15.000 
hh 

PR 20.000 
hh 

PR 30.000 
hh 

PR 40.000 
hh  

PR 50.000 
hh 

1 
1 

462.000 
415.800 

119 
308 

6,20%
 

3,10%
 

2,10%
 

1,50%
 

1,00%
 

0,80%
 

0,60%
 

1,5 
1,5 

750.000 
675.000 

193 
500 

10,00%
 

5,00%
 

3,30%
 

2,50%
 

1,70%
 

1,30%
 

1,00%
 

2 
2 

1.000.000 
900.000 

257 
667 

13,30%
 

6,70%
 

4,40%
 

3,30%
 

2,20%
 

1,70%
 

1,30%
 

2,5 
2,5 

1.250.000 
1.125.000 

321 
833 

16,70%
 

8,30%
 

5,60%
 

4,20%
 

2,80%
 

2,10%
 

1,70%
 

3 
3 

1.600.000 
1.440.000 

411 
1.067 

21,30%
 

10,70%
 

7,10%
 

5,30%
 

3,60%
 

2,70%
 

2,10%
 

3,5 
3,5 

1.900.000 
1.710.000 

489 
1.267 

25,30%
 

12,70%
 

8,40%
 

6,30%
 

4,20%
 

3,20%
 

2,50%
 

4 
4 

2.250.000 
2.025.000 

579 
1.500 

30,00%
 

15,00%
 

10,00%
 

7,50%
 

5,00%
 

3,80%
 

3,00%
 

4,5 
4,5 

2.600.000 
2.340.000 

669 
1.733 

34,70%
 

17,30%
 

11,60%
 

8,70%
 

5,80%
 

4,30%
 

3,50%
 

5 
5 

2.950.000 
2.640.000 

755 
1.958 

39,20%
 

19,60%
 

13,10%
 

9,80%
 

6,50%
 

4,90%
 

3,90%
 

10 
10 

6.050.000 
5.450.000 

1.559 
4.041 

80,80%
 

40,40%
 

26,90%
 

20,20%
 

13,50%
 

10,10%
 

8,10%
 

25 
25 

15.500.000 
13.950.000 

3.991 
10.347 

206,90%
 

103,50%
 

69,00%
 

51,70%
 

34,50%
 

25,90%
 

20,70%
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BIJLAGE 7. Samenvatting alternatieven duurzaamheidstechnieken. 
Bron: Green Spread (2014). Succesvol Tijdelijk Anders Bestemmen voor hernieuwbare 
energie.  
 

Techniek Zon (PV-cellen) Wind turbines (land) Biomassa (wilgenteelt) 
Product Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit 

Warmte 
Grondstoffen  

Kenmerken    
Innovatie  De ontwikkeling van 

zonnepanelen en 
opslag van elektriciteit 
blijft actueel 

Onderzoek richt zich 
met name op andere 
typen turbines zoals 
windturbines in de stad 
of aan zee.  

De markt voor 
biomassateelt is nog 
volop in ontwikkeling. 
Onderzoek en innovatie is 
vereist. 

Bijdrage aan duurzame 
energie (opbrengst) 

200 ton CO2/ha/jaar 300 ton CO2/ha/jaar 40 ton CO2/ha/jaar 

Financiële gevolgen 
gemeenten 

1.500 – 2.000 €/ha/jaar  
inclusief OZB, exclusief 
vermeden 
beheerkosten 

2.500 – 3.500 €/ha/jaar 
inclusief OZB, exclusief 
vermeden 
beheerkosten 

0 – 200 €/ha/jaar 
exclusief vermeden 
beheerkosten 

Financiële gevolgen 
initiatiefnemer 

Rendabele exploitatie in 
20 – 30 jaar. 
Zonneweides zijn lastig 
te verplaatsen. 

Rendabele exploitatie 
in 12 – 15 jaar. 

Rendabele exploitatie in 9 
jaar. Wilgenteelt heeft een 
oogstcyclus van 3 jaar. 
Drie cycli zijn vereist. 

Maatschappelijk 
rendement 

Via het postcoderoos 
vastgelegd in het 
Energieakkoord kunnen 
burgers in de nabijheid 
betrokken worden  

Levering van 
elektriciteit is mogelijk 
aan burgers. Financiële 
participatie vanuit 
burgers komt vaak 
voor. 

Burgerparticipatie komt 
zelden voor 

Synergie andere TAB Combinatie met 
naastgelegen biomassa. 
Niet te combineren met 
windturbines vanwege 
schaduwwerking. 

Combinatie met 
biomassateelt is 
mogelijk. Op 
maaiveldniveau zijn 
bedrijfslocaties alsnog 
geschikt. 

Combinaties met 
windturbines of 
omliggende zonneweides 
is tevens mogelijk. 

Grootte Vanaf 1 tot 2 ha Één windmolen: < 1 ha 
Vier turbines: strook 
van 1,35 km. 

Vanaf 5 ha 
10 – 20 ha wenselijk 
 

Kansen en risico’s Draagvlak groot 
Ontwikkeltijd kort 
Redelijke slaagkans 
Afbreukrisico gemeente 
laag 

Publieke draagvlak laag 
Ontwikkeltijd lang 
Onzekere slaagkans, 
afhankelijk van 
financiële condities 

Draagvlak groot 
Risico’s laag. 
Flexibiliteit neemt af met 
eenjarige gewas 
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