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0. Inleiding 
 
In de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO) van 2012 en 2013 zijn regionale afspraken gemaakt 
over werklocaties in de regio Midden-Brabant. Het afsprakenkader omvat kwantitatieve, kwalitatieve 
en thematische afspraken over bijvoorbeeld de herstructurering en ontwikkelingsmogelijkheden voor 
nieuwe bedrijventerreinen. Ook thema’s als kantoren, detailhandel en monitoring komen aan bod.  
 
Beslispunten 
De voorliggende Regionale Agenda Werken heeft deels een informerend karakter en bevat daarnaast 
een aantal beslispunten. De beslispunten zijn gemarkeerd met een geel kader. 
Onderstaand zijn de beslispunten samengevat weergegeven met verwijzing naar de bijbehorende 
paragraaf.  
 
Beslispunt: Akkoord gaan met mutatie (toevoeging) van 8,3 ha op het regionale programma 
bedrijventerreinen 
 
Beslispunt: Kennis nemen van de vernieuwde IBIS-vragenlijst en het belang van goede monitoring te 
onderschrijven door aan de IBIS-vragenlijst mee te werken. (paragraaf 2) 
 
Beslispunt:  Het RRO neemt kennis van de regionale detailhandelsfoto en bepaalt met welke van de 
voorgestelde afspraken al kan worden ingestemd (paragraaf 4) 
 

Beslispunt: Het RRO stemt in met het regionaal herstructureringsprogramma conform bovenstaande 
tabel 1 (paragraaf 6) 
 

Beslispunt: Via de werkgroep werken in 2014 inzet en capaciteit beschikbaar stellen om mee te 
werken aan nieuwe provinciale prognoses (paragraaf 7) 
 



 
1. Ontwikkeling bedrijventerreinen 

 
In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) van december 2011 zijn regionale afspraken gemaakt 
over onder andere de ontwikkelmogelijkheden van nieuwe bedrijventerreinen (opgenomen in de 
Regionale Agenda Werken 2012). Deze afspraken zijn in het RRO van december 2012 herbevestigd 
en op enkele punten herijkt. Deze paragraaf geeft inzicht in de actualiteit van deze afspraken.  
 

1.1. Ontwikkeling harde plancapaciteit bedrijventerreinen 
 
In het RRO zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe 
bedrijventerreinen (Afspraak 4: Jaarlijkse herijking afspraken). In tabellen is vastgesteld welke harde en 
zachte plancapaciteit in welke tijdvakken gerealiseerd en uitgegeven kan worden. 
 
De regionale afspraken over het bedrijventerreinenprogramma zijn gemaakt voor de periode 2011-
2022. In totaal betrof het programma 179,7 hectare netto (december 2011). In 2012 en 2013 is het 
programma op enkele punten herijkt, waardoor het programma per medio 2013 een omvang heeft 
van 185,8 hectare netto. Dit is inclusief de afronding Kraaiven van 3 hectare netto, welke hectares 
door Tilburg te zijner tijd gecompenseerd moeten worden op een van de andere geplande 
bedrijventerreinen. Zie hiervoor bijlage 1, geactualiseerde tabel met het regionale programma voor 
nieuwe bedrijventerreinen per december 2013 
 

1.2 Uitgifte Midden-Brabant  
 
Tabel 1.1. Uitgifte bedrijfskavels 
 
  2011 2012 2013 t/m Q3 
Dongen 0 m² 4.520 m² (1 kavel) 1.330 m² (1 kavel) 
Gilze en Rijen 17.243 m² (7 kavels) 8.821 m² (2 kavels) 11.300 m² (2 kavels) 
Goirle 0 m² 0 m² 0 m² 
Hilvarenbeek 10.099 m² (3 kavels) 1.236 m² (1 kavel) 3.600 m² (1 kavel) 
Loon op Zand 0 m² 3.500 m² (1 kavels) 3.189 m² (1 kavel) 
Oisterwijk 0 m² 0 m² 3.924 m² (1 kavel) 
Tilburg 19.054 m² (5 kavels) 99.646 m² (5 kavels) 94.569 m² (2 kavels) 
Waalwijk 144.654 m² (5 kavels) 17.745 m² (1 kavel) 0 m² 
TOTAAL 191.050 m² (20 kavels) 135.468 m² (12 kavels) 117.912 m² (8 kavels) 

 
1.3 Waalwijk Haven 

 
De gemeente Waalwijk treft voorbereidingen om een nieuwe insteekhaven te realiseren ter vervanging 
van de huidige klasse III sluis. De nieuwe insteekhaven krijgt een openwater verbinding en kan 
schepen ontvangen tot klasse V. Daarmee wordt een voorziening toegevoegd waarover de regio 
momenteel nog niet beschikt. Aan de aanleg van de haven is onlosmakelijk verbonden dat er een 
bedrijventerrein wordt ontwikkeld, waarop de containerafwikkeling kan plaatsvinden en de 
bulkaanvoer kan worden verwerkt. Dit bedrijventrein van 8,3 ha. is niet opgenomen in het regionale 
programma bedrijventerreinen. Omdat de gemeente een aanvang wil maken met het opstellen van 
een bestemmingsplan heeft Waalwijk zekerheid nodig dat het bedrijventerrein ontwikkeld kan worden, 
reden waarom het RRO formeel wordt gevraagd in te stemmen met deze ontwikkeling en het terrein 
toe te voegen aan het programma.  



Gevraagd wordt tevens om dit bedrijventerrein als een specifieke ontwikkeling aan te merken dat een 
dusdanig specifiek karakter heeft dat kan worden afgezien van compensatie in harde plancapaciteit. 
Aan deze ontwikkeling worden als specifieke voorwaarden verbonden dat het bedrijventerrein alleen in 
samenhang met de insteekhaven kan worden ontwikkeld; dat de uit te geven percelen niet groter 
mogen zijn dan 5 ha en dat zich uitsluitend bedrijven mogen vestigen die noodzakelijkerwijze aan een 
kade gevestigd moeten zijn (watergebonden). Deze voorwaarden worden geborgd via het 
bestemmingsplan en de aanbestedingsovereenkomst. 
 
Bijlage 2: Waalwijk Haven 

 
Voorstel 1 
Akkoord gaan met mutatie (toevoeging) van 8,3 ha op het regionale programma bedrijventerreinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Monitoringssystematiek vraag en aanbod werklocaties 
 
Afspraken uit het RRO van december 2012: 
Voorstel 5a: provincie werkt een Brabant breed informatiesysteem uit, gemeenten uit de regio denken 
actief mee en de provincie stemt expliciet af met de regio gedurende het proces. 
Voorstel 5b: de gemeenten individueel en de werkgroep als collectief dragen zorg voor optimale 
kwaliteit van de IBIS-enquête 2013. 
 
Doel 
Doel is om te komen tot één monitorings/informatiesysteem dat ook door gemeenten wordt 
gedragen/gebruikt. Dit om te voorkomen dat er discussie ontstaat over de cijfers. Het project is 
opgedeeld in twee onderdelen. Als eerste wordt voorzien in een monitorings- en informatiesysteem 
voor het onderdeel bedrijventerreinen. Dit gaat dan met name om (verbetering van) de IBIS-
inventarisatie en de koppeling met LISA/vestigingenregister.  
Pilots 
In maart heeft een pilot plaats gevonden, waaraan een vijftal gemeenten (Bergeijk, ’s-Hertogenbosch, 
Heusden, Roosendaal en Waalwijk) heeft deelgenomen. Het ging om een pilot waarbij informatie over 
bedrijventerreinen op kavelniveau wordt verzameld. Uit de pilot is gebleken dat gemeenten graag zien 
dat deze grafisch zichtbaar is, de achterliggende informatie voor hen beschikbaar wordt gesteld en er 
koppelingen worden gelegd met andere beschikbare gegevensbronnen (bijvoorbeeld het 
vestigingenregister). Qua kavelniveau is geconstateerd dat dit veel werk oplevert en daarom is hier 
vooralsnog van afgezien.    
 
De uitkomsten van de pilot zijn input geweest voor de businesscase die is opgesteld in samenspraak 
met de provinciale ICT-afdeling. Bij de businesscase zijn verschillende opties bekeken en wat de inzet 
(financieel en personeel) en de uitvoering (inclusief beheer) van dit project gaat kosten.  
 
Webviewer 
Uit de pilot is gebleken dat gemeenten graag zien dat de IBIS-informatie voor gemeenten toegankelijk 
wordt en er koppelingen worden gelegd met andere beschikbare gegevensbronnen (bijvoorbeeld het 
vestigingenregister/LISA). Deze webviewer zal in elk geval een luchtfoto, de IBIS-informatie en de 
LISA-informatie (vestigingenregister) laten zien. Er wordt bekeken of ook andere informatie, zoals 
bestemmingsplannen en de kaarten van de Structuurvisie, als laag kunnen worden ingebouwd. De 
basisviewer, luchtfoto + IBIS-informatie + vestigingenregister/LISA, zal eveneens door gemeenten 
worden getest en zal begin 2014 operationeel zijn. Alle gemeenten gaan het vernieuwde IBIS 
vervolgens vanaf 2014 gebruiken. 
 
IBIS-vragenlijst 
In maart 2013 is aan de werkgroepen werken gevraagd of er gemeenten zijn die willen meedenken 
met de IBIS-vragenlijst. Hierop is een werkgroep geformeerd met een drietal gemeenten (Someren,  
Tilburg, Waalwijk) en het SRE. Deze werkgroep heeft zich over zowel de inhoudelijke vragen als de 
vormgeving van de online IBIS-vragenlijst gebogen. Deze concept-vragenlijst is vervolgens aan de 
werkgroep werken voorgelegd. De vragenlijst is eveneens in november getest en zal begin januari 2014 
aan alle IBIS-contactpersonen worden verstuurd. 
 
 
 
 
 



Vervolg 
Begin januari 2014 verstuurt de provincie de nieuwe IBIS-inventarisatie, tevens zal begin 2014 
webviewer operationeel zijn. De IBIS-vragenlijst wordt verstuurd aan de IBIS-contactpersonen. De 
juiste contactpersonen zijn eveneens via de werkgroepen werken gecontroleerd. In 2014 wordt verder 
gewerkt aan het monitorings-en informatiesysteem om deze uit te breiden met kantoren en 
detailhandel.  
 
Bijlage 3: Verbeterde IBIS-vragenlijst 
 
Voorstel 2 
Kennis nemen van de vernieuwde IBIS-vragenlijst en het belang van goede monitoring te 
onderschrijven door aan de IBIS-vragenlijst mee te werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Kantorenvisie Midden Brabant 
 
De provincie heeft in de “Strategie bedrijventerreinen en andere werklocaties” en in het 
bestuursakkoord Tien voor Brabant aangegeven aan de slag te willen met werklocaties en de leegstand 
op de kantorenmarkt. Als uitvloeisel hiervan is in het RRO het plan van aanpak regionale afstemming, 
planning en programmering, opgesteld in samenspraak met de B5, vastgesteld. Hiermee hebben alle 
Brabantse gemeenten de regionale kantorenvisies en aansluitend programmeringsafspraken in dit 
gremium vast te stellen.  

 
Kantoren (nieuwe actielijn: oppakken in 2013) 
· Voorstel 6a: Instemmen met samenstelling projectgroep: Tilburg en provincie. 
· Voorstel 6b: Instemmen met plan van aanpak (zie bijlage nr. 5). 
Toelichting: Tilburg participeert in de projectgroep, Waalwijk wordt agendalid. De overige gemeenten 
worden geïnformeerd via de werkgroep werken. Afspraken over regionale programmering kantoren 
worden gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg. In de werkgroep werken zal expliciet gesproken 
worden over visies en belangen van alle Hart van Brabant gemeenten. 
 
Stand van zaken:  
De actielijn kantoren is slechts ten dele uitgevoerd. Tilburg heeft tot aan de zomer 2013 in de 
provinciale / B5 projectgroep kantoren geparticipeerd, daarna is de deelname gestopt vanwege het 
ontbreken van ambtelijke capaciteit. Om dezelfde reden is het lokale kantorenbeleid Tilburg nog niet 
geëvalueerd en geactualiseerd. Daardoor kan voor Hart van Brabant nog geen regionale visie en 
kantorenprogramma worden voorgelegd.  
 
Het voorstel van de regio Hart van Brabant aan het RRO is om de actielijn kantoren in 2014 weer op 
te pakken, met Tilburg als trekker. Het voorstel/tijdpad is als volgt:   
 
Planning actielijn kantoren voor RAW 2014 

1. Planning evaluatie en actualisering nota ruimte voor kantoren Tilburg: januari - april 2014 
2. Opstarten regionale kantorenvisie en afstemming kantorenprogramma: vanaf mei 2014 
3. Bestuurlijke bespreking regionale kantorenvisie en -programma: einde september 2014 (HvB-

dag) 
4. Regionale afspraken kantorenvisie en -programma: december 2014 (RRO) 

 
Het voorstel is om een regionale kantorenfoto te maken, vergelijkbaar met de detailhandelsfoto. 
Daaruit moet dan blijken waar de "echte" kantorengebouwen en -locaties zijn. Het "echte" slaat ook 
op de vigerende bestemmingsplannen en de mogelijkheden om daar (in de toekomst) meer flexibiliteit 
in te brengen, zodat vastgoed en gebied in potentie multifunctioneler gebruikt kunnen worden. Een 
doorblik naar de marktkansen en toekomstbestendigheid van gebouwen/locaties is een gewenste stap, 
dus een kantorenvisie/programma dat meer vanuit de markt wordt aangevlogen.  
 
In de kantorenvisie is het belangrijk om een beeld te geven van hoe wij als gezamenlijke overheden 
onze rollen en die van de marktpartijen (gebruikers en eigenaren) zien. Daarnaast is het nodig om in 
een visie verbanden te leggen met het dossier Rijkskantoren/Rijksdiensten en de koppeling te maken 
tussen kantorenwerkgelegenheid en de (hoger) onderwijsopleidingen en de arbeidsmarktpotenties in de 
regio Hart van Brabant.  
 
 



4 Detailhandel  
 
In het RRO van december 2012 zijn de volgende afspraken gemaakt:  
Voorstel 7a: Kennis nemen van initiatief provincie en brancheorganisaties tot organiseren Symposium 
detailhandel op 16 januari 2013. 
Voorstel 7b: Kennis nemen van voorgestelde aanpak vanuit provincie om één Brabantse werkgroep in 
te stellen met als doel halverwege 2013 hoofdlijnen en uitgangspunten aan te geven voor op te stellen 
regionale strategieën detailhandel. 
 
In het RRO van juni is het advies van het Expertteam detailhandel besproken en is besloten om een 
regionale detailhandelsfoto op te stellen. Deze regionale detailhandelsfoto geeft een beeld van de 
huidige situatie en van de detailhandelsstructuur van de regio Hart van Brabant, met aandacht voor 
de specifieke kwaliteiten van de gemeenten en de diverse winkelgebieden. Daarbij wordt gekeken naar 
de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de detailhandelsstructuur, als naar de sterkten, 
zwakten, kansen en bedreigingen van/voor de huidige structuur (weerbaarheid) en wat dit betekent 
voor de opgaven waar de regio zich voor gesteld ziet.  
 
Vlak voor de zomer heeft gunning van de opdracht aan het bureau BRO plaatsgevonden. Zij hebben 
met begeleiding van de werkgroep werken de regionale detailhandelsfoto opgesteld. Die is inmiddels 
gereed en als een aparte bijlage toegevoegd. 
 
Ambities 
De regiogemeenten vinden de volgende elementen belangrijk voor het maken van regionale afspraken 
over detailhandel:  
 
1. De huidige verzorgingsstructuur behouden en waar mogelijk versterken. De gemeenten leggen de 
focus van hun inspanningen en investeringen hierbij op winkelgebieden en niet op de verspreide 
bewinkeling. Het belang van de regio is om door het behoud van goed functionerende winkelgebieden 
in de nabijheid van de woonomgeving voor met name de dagelijkse goederen en (andere) 
voorzieningen de leefbaarheid in de buurten en kleine kernen zo veel mogelijk te borgen.  
 
2. De regiogemeenten willen de koopkrachtafvloeiing naar de omliggende regio's en grote steden 
verminderen. Dit betreft met name de koopkrachtafvloeiing door recreatief winkelen. De gemeenten 
willen bereiken dat de winkelgebieden in onze regio aantrekkelijk(er) zijn/worden voor onze eigen 
consumenten, zodat ze hier hun geld uitgeven. Daarvoor is aanbodversterking en kwaliteitsverbetering 
in de centra voor doelgerichte aankopen en in de centra met (boven)regionale aantrekkingskracht 
nodig.  
 
3. De verantwoordelijkheden van winkeliers in en vastgoedeigenaren van de bestaande winkelgebieden 
en de rollen en acties die we van hen mogen verwachten. Zij zijn de primaire stakeholders en hebben 
de belangrijke taak om enerzijds te investeren in hun winkelconcepten en -panden en anderzijds om 
samen te werken om hun winkelgebieden aantrekkelijk te houden zodat de consumenten daar blijven 
komen. De overheden (gemeenten en provincie) hebben faciliterende taken en verantwoordelijkheden, 
met name voor het openbare gebied.  
 
4. De regiogemeenten leggen bij nieuwe detailhandelsontwikkelingen en bij uitbreidingen van en 
investeringen in de bestaande winkelgebieden indien mogelijk een koppeling met het belang voor het 
regionale speerpunt leisure (o.a. meer verblijfsrecreatie).  
 



Afspraken  
• De detailhandelsfoto toont welke bestaande winkelgebieden van bovenregionale en 

bovenlokale betekenis zijn. Hetzelfde geldt voor de nu bekende plannen voor nieuwe 
winkelgebieden en/of uitbreiding van bestaande winkelgebieden. De gemeenten bevestigen de 
status van de bestaande winkelgebieden en stellen vast welke plannen voor uitbreiding van 
bestaande en ontwikkeling van nieuwe locaties met bovenlokale of bovenregionale effecten nu 
spelen.   

• Toekomstige nieuwe plannen voor uitbreiding/nieuwbouw van bovenlokale en 
bovenregionale winkelgebieden worden bestuurlijk afgestemd in het HvB PoHo EZRT, 
waarbij de bijdrage van die plannen aan de regionale ambities voor detailhandel meegewogen 
wordt. Toekomstige nieuwe plannen voor uitbreiding/nieuwbouw van lokale winkelgebieden 
worden gemeld in het PoHo.  

o De gemeenten spreken met elkaar af om onderlinge afstemming te focussen op 
locaties/plannen die beogen om de (boven)regionale aantrekkingskracht te versterken.  

o Voor locaties/plannen met een bovenlokaal verzorgingsgebied (2 betrokken 
gemeenten) geldt dat deze gemeenten daar eerst in onderling overleg proberen uit te 
komen. In het onverhoopte geval dat dit niet lukt, wordt opgeschaald naar de regio 
(PoHo) om de ontstane situatie te bespreken. Indien nodig wordt een onafhankelijke 
derde om advies gevraagd (kan een andere regiogemeente zijn, een 
detailhandelsexpert, de provincie, etcetera). Daarna is de vervolgstap dat betrokken 
partijen gebruik maken van hun recht om een zienswijze in te dienen bij te voeren RO 
procedures.  

o Voor locaties/plannen met een vrijwel geheel lokaal verzorgingsgebied geldt dat alle 
gemeenten zelf hun afwegingen maken ten aanzien van locaties en plannen.   

• De gemeenten spreken af om detailhandelsontwikkelingen met name te focussen op 
winkelgebieden (concentratie) en niet op verspreide bewinkeling. Aanloopstraten, 
dwaalgebieden en linten worden gezien als (uitlopers van) winkelgebieden, waar een menging 
van functies bijdraagt aan de flexibiliteit.  

• De gemeenten spreken af om de ontwikkelingen op de markt voor detailhandelslocaties te 
monitoren om zo structureel meer kennis te krijgen van de ontwikkelingen in de praktijk en 
daarover indien nodig nadere afspraken te maken of gemaakte afspraken te actualiseren.  

• De gemeenten spreken af om uit te werken hoe ze gezamenlijk een koppeling kunnen leggen 
tussen de ontwikkeling van de detailhandelslocaties (m.n. voor het recreatief winkelen) en het 
regionale speerpunt leisure.  

  
Bijlage 4: Hoofdrapport regionale detailhandelsfoto Hart van Brabant 
Bijlage 5: Bijlage bij de regionale detailhandelsfoto Hart van Brabant 
Bijlage 6: Factsheets regionale detailhandelsfoto Hart van Brabant 
Bijlage 7: Notitie regionale afspraken over detailhandel 
 
Voorstel 3 Het RRO neemt kennis van de regionale detailhandelsfoto en bepaalt met welke van de 
voorgestelde afspraken al kan worden ingestemd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Nimby 
 
In het RRO van december 2012 is een tweetal Nimby-cases voorgedragen voor deelname aan de 
Nimby-pilots. Bijbehorende voorstellen waren:  
Voorstel 8a: Kennis nemen van het nieuwe provinciale Nimby-beleid.  
Voorstel 8b: Kennis nemen van het feit dat Waalwijk voorlopig als enige gemeente zich kandidaat 
heeft gesteld voor een Nimby-pilot. 
 
Het gaat om de volgende cases: 

- Geluidsproblematiek op het gezoneerde Haventerrein Waalwijk Noord aan te pakken via 
onder meer het bestemmingsplan 

- Steeds verder uitdijende agrarisch geliëerde bedrijven in de oorspronkelijke 
lintbebouwingstructuren te verplaatsen naar een thematisch bedrijventerrein grenzend aan 
bedrijventerrein Scharlo 

 
In juli 2013 heeft Gedeputeerde Staten de subsidieregeling “Ondersteuning gemeentelijke aanpak 
Nimby-situaties”, vastgesteld. De subsidie aan gemeenten is bedoeld om in een aantal 
voorbeeldsituaties tot een oplossing van de Nimby-problematiek te komen op basis van de 
geïntroduceerde Nimby-ladder. Hierbij is een oplossing op de huidige locatie de eerste optie, zowel 
voor milieuhygiënische als planologische probleemsituaties. Vervolgens kan een verplaatsing 
aansluitend bij een bestaande planologische verstoring worden overwogen en als laatste optie het 
verplaatsen naar een geschikt bedrijventerrein. 
 
De gemeente Waalwijk heeft na de zomer een brief van de provincie ontvangen, waarin de 
kansrijkheid van een subsidieaanvraag voor de betreffende cases is ingeschat. In de komende maanden 
bereidt de gemeente de subsidieaanvragen voor. Er zijn nog geen subsidieaanvragen concreet 
ingediend bij de provincie, stand van zaken november 2013.  
Uiterlijk 1 maart 2014 dient de aanvraag binnen te zijn. In de eerste helft van 2014 vindt vervolgens 
besluitvorming plaats over de subsidiebeschikking.  
 
In de RRO’s van 2014 en 2015  wordt de voortgang van de pilots en de pilotresultaten regelmatig 
geagendeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Herstructurering 
 
In het RRO van december 2012 is de volgende afspraak gemaakt:  
Voorstel 9: Provincie doet een eerste voorzet voor een regionaal herstructureringsprogramma, in 
nauwe samenspraak tussen regio en provincie wordt dit voorstel verfijnd. 
 
De provincie Noord-Brabant wil in 2013 komen tot regionale afspraken over herstructurering van 
bedrijventerreinen als onderdeel van de totale aanpak van werklocaties, met de focus op 
herstructurering die gericht bijdraagt aan economische ambities (regionale 
herstructureringsprogramma’s). Op basis van deze regionale programma’s wil de provincie haar 
herstructureringsmiddelen (BOM, Provinciaal HerstructureringsProgramma (PHP) en provinciaal 
Ontwikkelbedrijf) inzetten. Om die inzet van middelen zo effectief mogelijk te laten zijn wil de 
provincie de inspanningen concentreren op die locaties die het meest van ‘economisch belang’ zijn en 
de beste ‘toekomstpotentie’ hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om performance en dynamiek in de 
speerpuntclusters of de (resterende) ontwikkelpotentie. 
 
In het RRO van juni 2013 is een shortlist voorgelegd van bedrijventerreinen waar met 
herstructurering  het grootste economische effect kan worden bereikt. Deze shortlist is gebaseerd op 
een zogenaamde Vitaliteitsindex uitgevoerd door Buck Consultants. In de afgelopen periode zijn met 
de gemeenten op de shortlist aanvullende gesprekken gevoerd door BOM en provincie, waarbij onder 
andere is gekeken naar de (mogelijke) financiële inzet van de betreffende gemeente op het realiseren 
van de herstructureringsopgave. Dit heeft geresulteerd in onderstaand resultaat: 
 

Gemeente  Terrein Project Financiering 
gemeente 

Aanvraag 
PHP 
2014 

Inzet 
BOM/BHB 

Inzet 
Ontwikkel 
Bedrijf 

Tilburg Vossenberg Ontwikkeling 
van een 
collectieve 
voorziening 
voor logistieke 
sector 

 

Ja Ja Ja Nee 

Tilburg Loven Verplaatsing 
TWV en 
demping 
zwaaikom  

 

Ja Mogelijk Mogelijk Nee 

Tilburg Loven Creëren 
aansluiting AH 
distributiecentrum  

 

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Nee 

Tilburg Kanaalzone Ontwikkeling 
locatie Bierens  

 

Ja Nee Ja Nee 

Tilburg Katsbogten Aanpassing Aletta 
Jacobsweg 

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Nee 

Tilburg Katsbogten Aanpassing 
waterberging ten 
behoeve van 
herontwikkeling 
 
 
 
 

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Nee 



Tilburg* 
Beroep op 
maatschappelijk 
belang 

Het Laar Aanpassing dr. Paul 
Janssenweg 

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Nee 

Tilburg Kraaiven Doortrekken 
Kraaivenstraat naar 
IJpelareweg 

Ja Mogelijk Mogelijk Nee 

Waalwijk Haven I-VI Herontwikkeling 
locatie BIA Beton  

 

Ja Mogelijk Ja Nee 

Waalwijk Haven I-VI Opwaardering 
Kloosterheulweg 

Ja Mogelijk Ja Nee 

 
Toelichting bij de tabel 
Per terrein op de shortlist is aangegeven of er wel, geen of mogelijk financiering beschikbaar is vanuit 
de gemeente om de herstructureringsopgave te realiseren. Deze financiering kan bestaan uit geld, 
maar ook uit in te brengen van gronden. Daarnaast is aangegeven of de BOM/BHB betrokken is bij 
het project en of er inzet vanuit het Provinciale OntwikkelBedrijf is. De kolom ‘aanvraag PHP 2014’ 
geeft aan of een gemeente voornemens is om wel, geen of mogelijk een aanvraag te doen in het kader 
van de tweede tranche van het Provinciaal HerstructureringsProgramma.  
 
In de tweede tranche van deze subsidieregeling komt circa 8 miljoen euro beschikbaar die ingezet 
wordt voor het realiseren van de regionale herstructureringsprogramma’s in Noord-Brabant. De 
tranche wordt per 1 januari 2014 opengesteld en loopt tot 1 maart 2014. Per aanvrager kan een 
maximale bijdrage van 750.000 euro worden toegekend. In de periode mei – juni 2014 vindt de 
beschikking plaats. 
 
Belangrijk om daarbij op te merken, is dat met vaststelling van bovenstaand regionaal 
herstructureringsprogramma, alleen de gemeenten die in het programma staan en bij hun project een 
ja of mogelijk hebben staan in de kolom ‘aanvraag PHP 2014’ daadwerkelijk een subsidieaanvraag 
kunnen doen in het kader van de tweede tranche PHP. Een van de voorwaarden voor een 
subsidieaanvraag is, dat het project onderdeel is van een in het RRO vastgesteld regionaal 
herstructureringsprogramma. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van het regionaal herstructureringsprogramma in het RRO van december, kunnen de 
betreffende gemeenten voor hun projecten een subsidieaanvraag indienen. De voortgang van de 
projecten zal in 2014 en 2015 regelmatig in de werkgroep werken besproken worden.  
 
De projecten worden tevens in het activiteitenplan van de BOM voor 2014 opgenomen. 
 
Voorstel 4 
Het RRO stemt in met het regionaal herstructureringsprogramma conform bovenstaande tabel 1.  
 
 
 
 
 
 



7 Prognose Werklocaties 
 
Nieuwe prognose werklocaties in 2014 
Overeenkomstig de Verordening ruimte worden jaarlijks in de Regionaal Ruimtelijke Overleggen 
(RRO’s) bestuurlijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bestaande en nieuwe 
bedrijventerreinen. Ook worden in alle RRO’s belangrijke stappen gezet om te komen tot bestuurlijke 
afspraken over kantoren- en detailhandelslocaties.  
 
Belangrijk in dit proces is de beschikbaarheid van actuele prognoses en gegevens. Op grond van de 
Verordening ruimte dienen Gedeputeerde Staten ten minste eens per bestuursperiode prognoses op te 
stellen van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties. De 
prognoses worden voorgelegd aan de regionale ruimtelijke overleggen (RRO’s) en zijn richtinggevend 
voor het maken van regionale afspraken. 
 
In 2014 stelt de provincie nieuwe prognoses op. De prognoses worden opgesteld binnen het 
programma ‘Bedrijventerreinen en andere werklocaties’ van de provincie. Het motto van dit 
programma is ‘Samen naar vitale werklocaties’. De provincie wil de regio’s ’actief betrekken bij de 
totstandkoming van de nieuwe prognoses.  
 
Nieuwe prognose bedrijventerreinen 
De laatste provinciale prognose bedrijventerreinen is opgesteld in 2010. De resultaten van deze 
prognose zijn gepresenteerd in de Monitor Werklocaties Noord-Brabant 2011. In 2014 wordt een 
nieuwe prognose bedrijventerreinen opgesteld (uitgesplitst naar RRO-gebied).  
 
De provincie vindt het belangrijk dat er draagvlak in de regio’s is voor de keuze van de methodiek voor 
de nieuwe prognose bedrijventerreinen. Daarom worden vertegenwoordigers uit de regio’s betrokken 
bij het opstellen van de uitvraag en gunning van de opdracht m.b.t. de prognose bedrijventerreinen. 
De provincie zal bij de regionale werkgroepen werken inventariseren wie wil participeren.   
 
Via de werkgroep werken wil de provincie bovendien inzicht krijgen in de regiospecifieke wensen 
omtrent de informatie en gegevens die de prognose moet opleveren, juist ook om nieuwe regionale 
afspraken te kunnen maken. Daarnaast wil de provincie de werkgroep werken inschakelen om de 
vervangingsvraag goed in beeld te brengen. 
 
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk is de enige zeehaven in Noord-Brabant. Er is voor de 
provincie op dit moment geen aanleiding en noodzaak om een aparte prognose zeehaventerreinen op 
te stellen. Met de Havenstrategie Moerdijk 2030 wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling van 
zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en haar omgeving. 
 
EIB-onderzoek kantorenmarkt Brabant wordt aangevuld 
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de (toekomstige) 
vraag en het aanbod op de kantorenmarkt in Noord-Brabant. Dit als onderdeel van een landelijk 
dekkend onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&M in het kader van het 
Actieprogramma ‘Aanpak Leegstand Kantoren’. 
 
Met het onderzoek van het EIB zijn recente prognoses van de Brabantse kantorenmarkt beschikbaar. 
Mede in het licht van de bestuurlijke afspraken die in een aantal RRO’s gemaakt worden, is het 
opstellen van nieuwe provinciale prognoses niet zinvol. Wel wil de provincie in 2014, aanvullend op 
het EIB-onderzoek en in lijn met opmerkingen vanuit de B5, een vraag-aanbod confrontatie per 



RRO-regio opstellen en hierbij ook de kantorenvoorraad vanaf 250 m2 betrekken. Het idee is om bij 
dit proces de huidige projectgroep kantoren (vanuit de B5) te betrekken. 
 
Provincie versterkt haar rol op het gebied van informatievoorziening en kennisontwikkeling met betrekking tot detailhandel 
Het Expertteam detailhandel geeft in haar advies (mei 2013) aan dat de beschikbaarheid van goede 
kennis en informatie belangrijk is voor het bereiken van een gedeeld perspectief (tussen overheden 
onderling, en met marktpartijen), wat een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur 
inhoudt.  
De regionale detailhandelsvisies die door /in alle regio’s momenteel opgesteld worden, zijn een 
belangrijke stap in dit proces. De verschillende visies zullen bovendien een belangrijke basis zijn voor 
regionaal bestuurlijke afspraken detailhandel (zoals opgenomen in de ontwerp-Verordening ruimte); 
dit is een thema waarover nog niet eerder in regionaal verband bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. 
 
Om de regionale afspraken te kunnen monitoren en nieuwe detailhandelsinitiatieven goed te kunnen 
beoordelen, is het noodzakelijk om een actueel inzicht te hebben in (regionale) trends en 
ontwikkelingen in de retailsector (bv. internetwinkels en afhaalpunten) en de daarmee samenhangende 
vraag en aanbod van het winkelvloeroppervlak. 
Volgens het Expertteam heeft de provincie een centrale rol als het gaat om informatievoorziening, 
kennisuitwisseling, monitoring en onderzoek. Mede naar aanleiding van dit advies wil de provincie 
deze rol in 2014 versterken. De komende tijd zal de provincie deze lijn verder vorm en inhoud geven 
en hierbij ook de regio’s, marktpartijen en kennisinstellingen betrekken. 
 
Inzet en capaciteit vanuit regio’s belangrijk 
Duidelijk is dat de provincie de regio’s actief wil betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe 
prognoses. De provincie realiseert zich dat dit capaciteit en inzet vanuit de regio’s vraagt, die niet altijd 
en overal beschikbaar is. In overleg met de werkgroepen werken wil de provincie bekijken hoe de 
betrokkenheid per thema kan worden georganiseerd. Gelet op het gemeenschappelijke belang van 
actuele prognoses, vertrouwt de provincie erop dat de regio’s in 2014 de benodigde inzet en capaciteit 
beschikbaar willen stellen. 
 
Voorstel 5 
Via de werkgroep werken in 2014 inzet en capaciteit beschikbaar stellen om mee te werken aan 
nieuwe provinciale prognoses. 
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Regionaal programma te ontwikkelen bedrijventerreinen regio Midden-Brabant 2011 t/m 2022, stavaza RRO 19 december 2013
Indeling bedrijventerreinen conform Verordening Ruimte (stedelijke concentratiegebieden en landelijk gebied)

toelichting planningsstrategie per bedrijventerrein
2011 t/m 2022 2023 e.v.

Bedrijventerreinen Vossenberg Scheg Logistiek + modern 6,9 6,9 6,9 Specifiek voor speerpunt logistiek + ondersteunende functies Vossenberg West II
primair bedoeld Vossenberg West II Logistiek + modern 79 79 79 Specifiek voor speerpunt logistiek + ondersteunende functies
voor speerpunten Afronding Haven 1 t/m 6 Logistiek + modern 27 0 27 RRO 13-6-2013 akkoord voor 27 ha, specifiek voor logistiek + ondersteunende functies
Logistiek en Midden Brabant Poort II Maintenance + modern 7 7 7 Specifiek voor speerpunt maintenance + ondersteunende functies
Maintenance Haven VIII, fase 1 Logistiek + modern 42 0 Prioritaire strategische reservering speerpunt logistiek + ondersteunende functies

Haven VIII, fase 2 Logistiek + modern 56 0 Strategische reservering voor speerpunt logistiek + ondersteunde functies
Waalwijk Insteekhaven Logistiek + watergebonden 8,3 0 8,3 O.v.b. vaststelling RRO 19/12/2013, haalbaarheid wordt in 2014 duidelijk a.d.h.v. 

markttoets/aanbesteding, betreft watergebonden kavels bij nieuwe Klasse V Insteekhaven
Wijkevoort fase 1 Maintenance + hoogwaardig 20 0 Prioritaire strategische reservering speerpunt mainenance + ondersteunende functies
Nerhoven Maintenance + hoogwaardig 4 0 4 Alleen voor speerpunt maintenance met hoogwaardige beeldkwaliteit

250,2 92,9 132,2 118  
 

Bedrijventerreinen Zwaluwenbunders Modern 25,3 23,2 25,3 Opvang van lokale / regionale vraag en 2,1 ha compensatie informele PDV-locaties 
bij kern in stedelijk De Hoogt, fase III Modern 1 0 1 Opvang voor lokale vraag
concentratiegebied Uitbreiding Tijvoort Modern 3,5 0 3,5 Opvang voor lokale vraag

Uitbreiding Haansberg Modern 4 0 Reservering voor de opvang van lokale vraag voor de lange termijn 

Afronding Kraaiven Thematisch (autoboulevard) 3 0 3
Projectoppervlakte wordt waarschijnlijk kleiner dan de eerder geraamde 3 ha, wordt t.z.t. 
gecompenseerd op een andere Tilburgse locatie

Bakertand Hoogwaardig 18,9 18,9 18,9 Opvang van regionale vraag naar hoogwaardige terreinen
Berkhoek Modern 8 8 Reservering voor de opvang van lokale vraag voor de lange termijn 
Uitbreiding Tichelrijt III Functioneel 12 0 6 Opvang lokale / regionale vraag, met reservering lokale vraag voor de lange termijn
Uitbreiding Tichelrijt Zuid Functioneel 15 0 Reservering voor de opvang van lokale / regionale vraag voor de lange termijn 
Wijkevoort fase 2a Modern 30 0 Prioritaire strategische reservering voor regionale vraag
Wijkevoort fase 2b Modern 30 0 Reservering voor de opvang van regionale vraag voor de lange termijn 
Kets West, fase 2 Modern 5,2 0 Reservering voor de opvang van lokale vraag voor de lange termijn 

155,9 50,1 57,7 98,2  
 

Bedrijventerreinen Uitbreiding gem. Oisterwijk Functioneel 9,5 0 4,2 Opvang lokale vraag, met reservering opvang van lokale vraag voor de lange termijn
bij kern in landelijk Maasoever-Scharlo, fase 1 Functioneel 12 0 Reservering voor de opvang van lokale vraag voor de lange termijn 
gebied Maasoever-Scharlo, fase 2 Thematisch 12 0 Reservering voor de opvang van lokale vraag voor de lange termijn 

Uitbreiding gem. H'beek Functioneel 4 0 Reservering voor de opvang van lokale vraag voor de lange termijn (was 3 ha in 2011)
 37,5 0 4,2 33,3

 
Uitbreiding De Wildert studie i.k.v. duurzaamheid 12 0 Prioritaire reservering specifiek voor duurzaamheid, C2C, gebruik reststoffen & energie

12 0 0 12

TOTAAL 455,6 143 194,1 261,5 Alle cijfers in deze tabel betreffen netto hectares

Legenda:
 

Bedrijventerrein past niet binnen regionaal programma te ontwikkelen bedrijventerreinen 2011 t/m 2022. 
Bedrijventerrein vormt (strategische) reservering voor de lange termijn.
Bedrijventerrein betreft (strategische) reservering die prioritair in beeld is om aan regionaal programma toe te voegen.

Bedrijventerreinen Terreinen accommoderen reguliere regionale en lokale ruimtevraag en bieden kavels kleiner en groter dan 5.000 m². 
bij kern in stedelijk Omdat het om ruimtevraag van lokale en regionale doorgroeiers en verplaatsers gaat, kan een goede koppeling worden 
concentratiegebied gemaakt tussen de nieuwe locatie en het toekomstige gebruik op de al bestaande locatie. 

Bedrijventerreinen
bij kern in landelijk Omdat het om de ruimtevraag van lokale doorgroeiers en verplaatsers gaat, kan een goede koppeling worden gemaakt 
gebied tussen de nieuwe locatie en het toekomstige gebruik op de al bestaande locatie. 

Accommoderen lokale ruimtevraag. Nieuw uit te geven kavels kennen een omvang van maximaal 5.000 m².

planningsperiode

Bedrijventerrein past binnen regionaal programma te ontwikkelen bedrijventerreinen 2011 t/m 2022.

plannnaam 
bedrijventerrein

beoogd type terrein hectares harde 
plannen

plancapaciteit in 
nieuwe plannen
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Inleiding 
Bij de behandeling regionale agenda werken 2014 komt ook de evaluatie van het 
regionaal programma bedrijventerreinen aan de orde. Onder andere vanwege de 
ontwikkeling van de insteekhaven Waalwijk en het daarbij behorende bedrijventerrein 
dient de tabel aangepast te worden.  
Waalwijk wil daarbij het voorstel voorleggen om 8.3 ha. toe te voegen aan het 
programma. 
 
Samenvatting voorstel. 
De gemeente Waalwijk treft voorbereidingen om een nieuwe insteekhaven te 
realiseren ter vervanging van de huidige klasse III sluis. De nieuwe insteekhaven 
krijgt een openwater verbinding en kan schepen ontvangen tot klasse V. Daarmee 
wordt een voorziening toegevoegd waarover de regio momenteel nog niet beschikt. 
Aan de aanleg van de haven is onlosmakelijk verbonden dat er een bedrijventerrein 
wordt ontwikkeld, waarop de containerafwikkeling kan plaatsvinden en de bulkaanvoer 
kan worden verwerkt. Dit bedrijventrein van 8.3 ha. is niet opgenomen in het 
regionale programma bedrijventerreinen. Omdat de gemeente een aanvang wil maken 
met het opstellen van een bestemmingsplan heeft Waalwijk zekerheid nodig dat het 
bedrijventerrein ontwikkeld kan worden, reden waarom het RRO formeel wordt 
gevraagd in te stemmen met deze ontwikkeling en het terrein toe te voegen aan het 
programma. Gevraagd wordt tevens om dit bedrijventerrein als een specifieke 
ontwikkeling aan te merken dat een dusdanig specifiek karakter heeft dat kan worden 
afgezien van compensatie in harde plancapaciteit. 
Aan deze ontwikkeling worden als specifieke voorwaarden verbonden dat het 
bedrijventerrein alleen in samenhang met de insteekhaven kan worden ontwikkeld; 
dat de uit te geven percelen niet groter mogen zijn dan 5 ha en dat zich uitsluitend 
bedrijven mogen vestigen die noodzakelijkerwijze aan een kade gevestigd moeten zijn 
(watergebonden). Deze voorwaarden worden geborgd via het bestemmingsplan en de 
aanbestedingsovereenkomst. 
 
Toelichting 
De regio Hart van Brabant heeft de ambitie om de economische ontwikkeling plaats te 
vinden langs vier hoofdlijnen. Logistiek is er daar een van. Momenteel is de regio 
logistieke hotspot nr. 3 van het land. Die positie wil de regio op zijn minst behouden. 
De logistieke functie binnen de regio wordt met name ingevuld door Waalwijk en 
Tilburg. Voor logistiek zijn met name geografische factoren van groot belang, met 
name de mogelijkheden voor multimodale ontsluiting moeten optimaal uitgenut 
worden om aantrekkelijk te blijven als logistieke vestigingsplaats.    
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Voor de regio zijn als belangrijkste opgaven benoemd de herstructurering en 
verbetering van de infrastructuur zowel weg als water. Voor de regio zijn daarbij als 
topprojecten voor de logistieke sector benoemd de aanpak van de A58, de A59, de 
haven Waalwijk en het Wilheminakanaal.  
Voor Waalwijk geldt dat door de gunstige ligging aan de A 59 en Bergsche Maas de 
potenties van de logistieke sector voor de Waalwijkse economie hoog zijn. Daarom is 
de focus van Waalwijk de laatste jaren gericht geweest op enerzijds het toegankelijk 
houden van de huidige Waalwijkse haven (renovatie sluis) en anderzijds op het 
zoeken naar mogelijkheden om aan de huidige en toekomstige  eisen van de 
binnenvaart en de gehele logistieke sector  te kunnen voldoen (vaarklasse 5 haven). 
Hiermee trachten we de voorwaarden te scheppen voor verdere economische groei en 
behoud/groei van werkgelegenheid in Waalwijk en Midden Brabant en daarmee het 
versterken van de positie van de hotspot en de positie van Brabant als nr. 1 logistieke 
provincie.    
Met name de “natte” infrastructuur in Waalwijk  is door zijn technische staat (oude 
sluis) in combinatie met zijn beperkte capaciteit op dit moment kwetsbaar, juist in een 
periode dat vervoer over water verder toeneemt en naar verwachting de komende 
jaren, onder invloed van het verder in gebruik nemen van de Tweede Maasvlakte,  
verder zal toenemen. De komst naar Waalwijk  van een  aantal grote bedrijven in de 
logistieke sector (o.a. Xenos, Mega Ceramics, Syncreon, Docdata, Van Haren), die ook 
daadwerkelijk kunnen wijzen op toenemend gebruik van de havenfaciliteiten,  
bevestigt de logistieke hotspot functie.  
Ten einde deze bedrijven, en mogelijke nieuwe vestigingen, te kunnen faciliteren is 
het van belang dat  grotere schepen dan de huidige vaarklasse 3 in Waalwijk 
ontvangen kunnen worden. Daar komt bij dat in de huidige ontwikkelingen vaarklasse 
3 gaat verdwijnen en dat de provincie heeft aangeven in te zetten op ten minste 
vaarklasse IV voor de Brabantse vaarwegen. Waalwijk moet zich dus doorontwikkelen 
en heeft daarbij gekozen voor de maximaal haalbare variant. 
Ook de Minister van I en M onderschrijft dit en heeft in 2012 de realisering van een 
insteekhaven ondersteund en een DUB(Decentralisatie Uitkering Binnenhavens) 
subsidie toegekend van 5 miljoen euro.  De subsidie is toegekend onder voorwaarde 
dat een voorziening op klasse V niveau wordt gerealiseerd.  De minister gaf als 
motivatie o.a. aan dat “een stevige investering in de havens van Midden-Brabant goed 
is voor de bereikbaarheid van deze belangrijke regio voor grotere schepen. Het is van 
groot belang dat de doorstroom van goederen vanuit Rotterdam gewaarborgd is, zeker 
met de verwachte groei door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Een slim, efficiënt 
en modern netwerk van waterwegen en binnenlandse havens levert een positieve 
bijdrage aan de economie en versterkt de logistieke sector”.  
Mede vanwege de positie in het logistiek netwerk is Waalwijk ook opgenomen in het 
landelijk kernnet logistiek. 
 
Ten tijde van het opstellen van het Regionale programma bedrijventerreinen in 2011 
werd nog uitgegaan van vervanging van de suis door een klasse 5 sluis. Na afweging 
van diverse doorrekeningen van de haalbaarheid van de sluis is in overleg met het 
bestaande bedrijfsleven een haven ontwikkeld met een kadelengte van tussen de 500 
en 700 meter. Tijdens de dialoogfase van de aanbesteding wordt de precieze lengte 
bepaald. Dit betekent echter dat voor de op- en overslag van containers en bulk  een 
kadegebonden terrein nodig is. De oppervlakte van dat terrein bedraagt 8.3 ha.  
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De omvang van dat terrein wordt bepaald door de kadelengte en wordt begrensd door 
de te verleggen primaire waterkering. Voor de waterkering is een optimaal tracé 
uitgezet en dat is leidend geweest voor de bepaling van de mogelijke oppervlakte van 
het bedrijventerrein. Hiermee is ook rekening gehouden met een adequate 
planologische inpassing van deze nieuwe gebiedsontwikkeling.  
Het regionaal programma voorziet niet in de ontwikkeling van een insteekhaven. Wel 
wordt voorzien in een logistieke ontwikkeling en een daarbij behorende ruimtevraag. 
Echter ook deze houdt geen rekening met een dergelijke specifieke ontwikkeling maar 
richt zich uitsluitend op reguliere bedrijventerrein met een logistieke functie. 
In zijn algemeenheid geldt in het kader van het bedrijventerreinprogramma de 
afspraak dat bij een niet voorziene ontwikkeling compensatie moet worden gezocht in 
toegekende (harde) plancapaciteit.  
Gelet op het specifieke karakter van deze ontwikkeling wordt echter voorgesteld om 
de 8.3 ha als bijzondere ontwikkeling op te nemen bij het programma bij de jaarlijkse 
actualisatie in het RRO van december zonder dat compensatie aan de orde is. 
  
Daarvoor wordt het volgende ter motivatie aangedragen.  
De Strategie werklocaties en bedrijventerreinen van de provincie gaat uit van het 
versterken van de prioritaire Brabantse economische clusters. Logistiek is er daar een 
van. Deze ontwikkeling past daarbinnen en draagt in  belangrijke mate bij aan het 
behoud en verdere ontwikkeling van de economische potentie van het bedrijventerrein 
Haven.  
Het gaat hier om een heel specifiek bedrijventerrein waarop uitsluitend 
watergebonden bedrijvigheid zal worden toegestaan in relatie tot de insteekhaven. Dat 
wordt zo ook opgenomen in het bestemmingsplan. Daarnaast wordt de omvang van 
de uit te geven kavels beperkt tot kleiner dan 5ha, hetgeen eveneens in het 
bestemmingsplan wordt opgenomen. Daarmee kun je spreken van een voorziening die 
complementair is aan LPM Moerdijk en zeker daarmee niet concurrerend is. Er is 
tevens sprake van een toevoeging van een voorziening in de regio die de logistieke 
positie versterkt en die nog niet aanwezig is in ons gebied en ook niet fysiek elders in 
de regio te realiseren is. Het programma bedrijventerreinen voorziet erin dat voor 
specifieke ontwikkelingen uitzonderingen mogelijk zijn.  
Compensatie behoeft niet aan de orde te komen omdat er niets uit te wisselen valt. 
Alle andere aanwezige en nog op basis van harde plancapaciteit te ontwikkelen 
bedrijventreinen betreffen  gemengde terreinen, soms met een bepaald accent zoals 
logistiek.  
Ter verduidelijking kan het volgende genoemd worden. In het programma is 
opgenomen het bedrijventerrein: Afwikkeling haven 1-6. Dat betreft een gemengd 
bedrijventerrein met logistiek als uitgangspunt. Echter de bedrijven die zich daar 
mogen vestigen kunnen/mogen niet naar de insteekhaven omdat ze niet 
watergebonden zijn. Andersom geldt dat dat de bedrijven die zich bij de insteekhaven 
vestigen niet op een gewoon terrein terecht kunnen omdat zij afhankelijk zijn van de 
aanvoer via water. Dat geldt met name voor containeroverslag en bulkbedrijven. 
Tot slot wordt nog vermeld dat op dit moment nog geen absolute zekerheid bestaat 
omtrent de uiteindelijke realisering van de insteekhaven In september 2014 is 
voorzien dat een definitief besluit omtrent de gunning kan plaatsvinden. De 
ontwikkeling van een bestemmingsplan kan daarop niet wachten en dient eerder van 
start te gaan.  
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Het spreekt voor zich dat indien de insteekhaven niet gerealiseerd kan worden ook het 
daaraan verbonden bedrijventerrein niet gerealiseerd wordt. 
 
Tot slot. Het realiseren van de insteekhaven betekent voor de huidige haven dat deze 
extensief gebruikt gaat worden. Er is voorzien in renovatie van de klasse III sluis, 
enerzijds omdat dit de goedkoopste oplossing is en anderzijds om daardoor 
waterbereikbaarheid voor de bedrijven die aan de huidige haven zijn gevestigd wordt 
gewaarborgd. Wel wordt onderkend dat een forse herstructureringsopgave wacht voor 
het gebied rondom de haven, aangezien containerterminal en bulkhandel zich zullen 
gaan vestigen aan de insteekhaven. 
 
Graag een uitspraak in deze 



IBIS Vragenlijst vernieuwd concept 
 

1. Plannaam/terreinnaam: 
2. Rinnummer: 
3. Kernnaam: 

 
4. Dit terrein is opgeheven, indien ja, vraag 5 

 
5. Reden opheffing: 

 
 
 
 
 
 

6. Startjaar uitgifte                                                      xxx 
 

7. Totale oppervlakte (op peildatum)2011  2012 
       Bruto       xxx                      xxx    

 
     Netto                  xxx   xxx           

 
  Netto reeds uitgegeven xxx  xxx   (berekening) 
 

   Nog uitgeefbaar xxx  xxx   (berekening) 
 
 

8.  Uitgifte (netto)     (volledig kalenderjaar) 
2010  2011 

      Uitgegeven            xxx     
 

Teruggekocht           xxx            
 

9. Aanbod (op peildatum)  
      Terstond  Niet terstond  Totaal 
       2011 2012 2011     2012  2011        2012 

Gemeente   xxx  xxx   xxx 
 

Particulier   xxx  xxx   xxx 
 

    2011   2012 
10. Grootste uitgeefbare deel  xxxx 

 
11. Is er sprake van structurele (langer dan 3 jaar) leegstand  m.b.t. bedrijfsruimten? (indicatie) 

o Ja                  % 
o Nee 

 
13. 
12. 30.   

Uitgifte 

Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen 



 
 
 
 
 
 
 
 

13. Verkoopprijs         2011  2012 
    Minimum                 xxx 

 
Maximum                xxx            

 
14. Erfpachtprijs         2011  2012 

     Minimum                 xxx 
 

Maximum                xxx            
 
 
 
 
 

15. Schaalniveau 
o Lokaal 
o Bovenlokaal/regionaal 

 
16. Opzet 

o Overwegend grootschalige kavels >5000m2 
o Overwegend kleinschalige kavels <5000m2 
o Deels grootschalig, deels kleinschalig 

 
17.  Type werklocatie 

o Zeehaventerreinen 
o Bedrijventerrein 

o Logistiek 
o Zwaar/Hogere milieucategorieën 
o Overig bedrijventerrein (incl. gemengde terreinen) 

o Economische zone  
o Detailhandel 
o Onderwijs 
o Zorg 
o Platformgebonden bedrijvigheid 
o Agribusinesscomplex 

 
18. Kwaliteit terrein op dit moment

o Hoogwaardig (inclusief campussen) 
o Modern 
o Functioneel 

 

Kenmerken 

Financieel (alleen indien nog uitgeefbaar) 



19. Functiemenging 
o Ja 
o Gedeeltelijk 
o Nee 

 
20. Planfase 

o Vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan 
o Vastgesteld bestemmingsplan 
o Ontwerp bestemmingsplan 
o Plan in structuurvisie 

 
21. Minimale milieucategorie 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o Geen minimale milieucategorie vastgesteld 

 
22.  Maximale milieucategorie 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o Geen maximale milieucategorie vastgesteld 

 
23. Geluidszonering 

o Ja 
o Nee 

 
24. Parkmanagement 

o Ja 
o In opzet 
o Nee 

 
25. Hoe is de externe bereikbaarheid? 

o Goed 
o Redelijk 
o Slecht 

 
26. Is er sprake van parkeerdruk in de openbare ruimte? 

o Ja 
o Gedeeltelijk 
o Nee 

 
27. Hoe is het terrein ontsloten via de weg? 



o Rijksweg 
o Provinciale weg 
o Lokale weg 

 
28. Is het terrein ontsloten via het spoor? 

o Wel spoor 
o Met aftakking naar werklocatie 

o Particulier gebruik 
o Publiek gebruik 
o Niet in gebruik 

o Geen aftakking 
o Geen spoor 

 
29. Is het terrein ontsloten via het water? 

o Wel vaarwater 
o Kade aanwezig 

o Eigendom particuliere eigenaar 
o Eigendom van overheid 
o Eigendom van overheid en particuliere eigenaar 
o Niet in gebruik 

o Geen kade  
o Geen vaarwater 

 
30. Is het terrein ontsloten via OV?  

o Via spoor (halte binnen 500m  1km van terrein?) 
o Via bus (halte op of direct aan terrein) 
o Via spoor en bus 
o Via particulier initiatief 
o Nee 

 
31. Is op het terrein glasvezel aanwezig? 

o Ja 
o Ja, maar niet voor alle ondernemers beschikbaar 
o Nee 

 
 
 
 

32. Is de locatie verouderd? 
o Ja 
o Gedeeltelijk 
o Nee 

 
33. Wat is het oppervlak van de veroudering? 

o Bruto    ha 
o Netto    ha 
o Onbekend 

o Bruto meer dan 50% 
o Bruto minder dan 50% 

Veroudering 



 
34. Indien de locatie is verouderd, waarop heeft de veroudering betrekking? 

o De openbare ruimte 
o Private kavels 
o Zowel de openbare ruimte als private kavels 

 
35. Wat is de hoofdoorzaak van de veroudering? 

o Technisch 
o Economisch 
o Maatschappelijk 
o Ruimtelijk 

 
36. Wat is de gemeentelijke ontwikkelingsvisie op het terrein? 

Behoud of versterking bestaande profiel   bruto hectare 
Facelift      bruto hectare 
Revitalisering     bruto hectare 
Zware revitalisering    bruto hectare 
Herprofilering     bruto hectare 
Transformatie     bruto hectare 
 

37. Herstructureringsplan aanwezig 
o Ja 
o Nee 

 
Indien ja in welke fase bevindt het plan zich: 

o Plan van aanpak/startnotitie 
o Masterplan 
o Revitaliseringsplan/projectplan 
o Financieringsfase 
o Voorbereidingsfase 
o Uitvoeringsfase 

 
38. Heeft de gemeente middelen gereserveerd voor verbetering van het terrein? 

o Ja, kostendekkend 
o Ja, gedeeltelijk kostendekkend 
o Nee 

 
39. Wat is de aard van de financiële middelen? (meerdere opties mogelijk) 

o Gemeentelijke middelen 
o Middelen van derden o.a. BOM/BHB 
o Middelen via verevening 
o  

 
 



Notitie regionale afspraken over detailhandel concept dd 11-11-2013 
 
Inleiding 
De provincie Noord-Brabant heeft begin 2013 een symposium georganiseerd over de detailhandel, daarnaast 
hebben het Expertteam Detailhandel en SER Brabant recent adviezen gegeven. De provincie heeft de 4 regio's 
gevraagd om hun visie te geven over regionale afspraken over detailhandel. De provincie Noord-Brabant wil 
regionale afspraken over detailhandel vastleggen in de RRO's. De gemeenten in regio Hart van Brabant waren 
toen al met elkaar in gesprek over detailhandel. In lijn met de insteek van de provincie hebben de gemeenten 
van de regio Hart van Brabant opdracht gegeven aan BRO om een regionale detailhandelsfoto te maken. Deze 
foto bestaat uit meerdere elementen en dient meerdere doelen.  
 

 Het beeld van de huidige situatie van de detailhandel, zoals omvang en samenstelling van het aanbod, 
bezoekdoelen/koopmotief winkelgebieden, sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. 

 De ambities en uitgangspunten van de regiogemeenten ten aanzien van de detailhandel, de plannen 
en ontwikkelingen die op stapel staan.  

 De algemene trends en ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de detailhandel en in de 
omgeving van de regio Hart van Brabant (concurrerende centra en ontwikkelingen) en de (mogelijke) 
effecten daarvan op de huidige structuur in Hart van Brabant.  

 De vitaliteit van de afzonderlijke winkelgebieden en hoe die in regionaal verband zijn te positioneren. 
 De mate waarin de regionale detailhandel inspeelt op en ondersteunend is voor de (andere) 

kernkwaliteiten van de regio, zoals met name de imposante leisurefunctie, de uitstekende 
bereikbaarheid en de ligging te midden van grote bevolkingsconcentraties. 

 De belangrijkste opgaven voor de regio Hart van Brabant in de komende jaren. 
 
De huidige situatie 
Bijna 50% van het dagelijkse aanbod ligt in de stads- en dorpscentra. Daarnaast is circa 40% van het dagelijkse 
aanbod te vinden in de ondersteunende winkelgebieden en in de bovenlokaal verzorgende wijkcentra Heyhoef, 
Wagnerplein en Westermarkt. Het niet dagelijkse aanbod is veel minder gecentreerd, ongeveer 35% ligt in de 
genoemde centra en circa 1/3 behoort tot de verspreide bewinkeling. Op de perifere winkelgebieden is met 
uitzondering van de Bosscheweg (Tilburg) geen dagelijks aanbod te vinden. De buurt- en wijkcentra in de 
grotere plaatsen in de regio zijn overwegend sterk gericht op het boodschappen doen, dus de nadruk op het 
dagelijks aanbod. Deze centra functioneren in het algemeen redelijk tot goed, indien voorzien van modern 
supermarktaanbod. De allerkleinste winkelgebieden hebben het wel moeilijk, zeker als daar geen supermarkt 
aanwezig is of de aanwezige supermarkt niet kan uitbreiden en/of moderniseren. De winkelgebieden met 
(meer potentie voor) bovenregionale trekkracht in Hart van Brabant zijn de centra van Tilburg, Waalwijk en 
Oisterwijk en daarnaast de woonboulevard Zanddonk Waalwijk, de keukenboulevard Kaatsheuvel en Van 
Cranenbroek Dongen. De winkelgebieden van Oisterwijk en Heusden hebben een bijzondere ambiance en een 
winkelklimaat dat aantrekkelijk is voor toeristen.  
 
De regio herkent de grote lijnen van de regionale detailhandelsfoto die de rapportage, bijlage en factsheets van 
BRO toont. Een in het algemeen stevige basis met veel winkelgebieden die kern-, wijk- of buurtverzorgend zijn, 
dus nabij de consument voor de dagelijkse goederen. De top, winkelgebieden met een (boven)regionaal 
verzorgende functie is echter vrij zwak. Tevens heeft de regio maar een beperkt aantal winkelgebieden met 
een bijzondere ambiance en een zeer aantrekkelijk winkelklimaat terwijl dat juist de aantrekkelijke centra voor 
toeristen zijn en die dus de verbinding kunnen vormen met het regionale speerpunt leisure.  
 
Het relatief beperkte winkeloppervlakte ten opzichte van de andere Brabantse regio's wordt gezien de huidige 
economische situatie en de gesignaleerde trends en verwachte ontwikkelingen niet als een achterstand 
ervaren. De regio onderkent dat het vooral belangrijk is dat nieuwe ontwikkelingen kwaliteit toevoegen en 
bijdragen aan het versterken van het aanbod en de structuur. De regiogemeenten zijn zich ervan bewust dat de 
zaken daarom niet op hun beloop gelaten kunnen worden. Gezien de trends en ontwikkelingen en de plannen 
in omliggende regio's geldt dat stilstand achteruitgang is. De regio geeft aan welke toekomst zij voor de 
structuur ziet, welke prioriteiten zij stelt om de structuur te versterken en tot meer kwaliteit te komen en 
welke ambities zij nastreeft. De regio meent dat hierbij nadrukkelijk ook een verantwoordelijkheid ligt bij 
winkeliers en vastgoedeigenaren. Hun rol wordt nu gemist in de foto.  
 



Leegstand en nieuwe ontwikkelingen 
De detailhandelsfoto laat zien dat de leegstand in de afgelopen jaren is toegenomen, in aantallen panden nog 
sterker dan in vierkante meters. Het zijn dus met name de kleinere winkelpanden waar de leegstand is 
gegroeid. Voor alle kernen geldt dat met name in de verspreide bewinkeling en in de centrale winkelgebieden 
de leegstand toegenomen is. Op buurt- en wijkniveau en op de perifere clusters is de leegstand niet of 
nauwelijks toegenomen. In de centrale winkelgebieden is de toename van het aantal lege panden groter dan 
de toename van de lege winkelruimte in m2. Dit speelt meer in de aanloopstraten dan in de belangrijkste 
winkelstraten.  
 
Voor de aanloopstraten geldt vaak dat de vigerende bestemmingsplannen ruimte bieden voor verschillende 
functies. Naast detailhandel zijn vaak ook functies zoals kantoor, woning of maatschappelijk toegestaan. Deze 
aanloopstraten fungeren daardoor als een broedplaats voor nieuwe winkels en kunnen ademruimte bieden 
aan winkels die geen hoge A1 centrum huren kunnen betalen. Hetzelfde geldt ook voor verspreide bewinkeling 
langs linten en doorgaande wegen buiten het centrum.  
 
Vastgoedeigenaren in aanloopstraten hebben vaak meerdere mogelijke functies waarmee zij hun bezit te gelde 
kunnen maken bij verhuur en/of verkoop. Zo zullen vastgoedeigenaren in de loop der tijd hun afwaarderingen 
moeten pakken en/of zelf op zoek moeten naar een invulling met andere functies. De gemeenten zien dit als 
een proces waarbij de marktwerking van vraag en aanbod zijn werk moet doen. Winkels verhuizen regelmatig 
binnen dit soort aanloopstraten naar andere panden die minder huur rekenen. Andere panden veranderen van 
een detailhandelsfunctie naar bijvoorbeeld wonen.  
 
De gemeenten geven geen prioriteit aan het daadwerkelijk wegbestemmen van detailhandelsfuncties bij 
panden/locaties gelegen in aanloopstraten of bij verspreide bewinkeling, zeker niet voor panden/gebieden 
waar bestemmingsplannen nu al andere functies toelaten. De aanname van de gemeenten is dat dan vanwege 
planschade 'afgerekend' moet worden bij de betreffende vastgoedeigenaren en dat daarna de markt alsnog 
zijn werk gaat doen door de panden in te zetten voor andere functies. Op de totale markt zal het wegnemen 
van de (mogelijk ook) voor detailhandel inzetbare panden pas op de lange termijn enig merkbaar effect 
sorteren. Daarom focussen de gemeenten de inzet van hun (schaarse) financiële middelen bij voorkeur op 
investeringen in de bestaande winkelgebieden en op enkele nieuwe ontwikkelingen. Daarvan wordt een groter 
en duidelijker zichtbaar effect voor de structuur verwacht, omdat gemeenten dan ontwikkelingen mede 
mogelijk kunnen maken samen met private partijen die zelf ook fors willen investeren.  
 
De gemeenten willen voorkomen dat bij elk plan een gedetailleerde en vooral kwantitatieve discussie over toe 
te voegen vierkante meters detailhandel moet worden gevoerd. Het feit dat sprake is van leegstand of een 
toename van leegstand, is wat de gemeenten betreft op zichzelf onvoldoende argument om af te zien van 
uitbreiding en/of nieuwbouw. De ladder voor duurzame verstedelijking biedt ook ruimte voor het toevoegen 
van nieuwe meters die voorzien een kwalitatieve vraag. Naast aanbodversterking en kwaliteitsverbetering zijn 
leefbaarheid en ruimte voor dynamiek daarbij belangrijke elementen voor de gemeenten om ontwikkelingen in 
voorkomende gevallen wel mogelijk te kunnen maken. Bij leefbaarheid is de inzet de bestaande structuur te 
behouden en te versterken met goed functionerende (bestaande) winkelgebieden. Bij ruimte voor dynamiek 
gaat het om het kunnen toevoegen van nieuwe en bijzondere elementen, ook indien die niet/nauwelijks 
binnen de bestaande structuur/gebieden zijn te realiseren.  
 
Aanbodversterking en kwaliteitsverbetering 
Het voornaamste koopmotief van de consument en het type winkelgebied zijn sterk bepalend voor de wijze 
waarop aanbodversterking en kwaliteitsverbetering in verschillende winkelgebieden gerealiseerd kan worden. 
Dit kan door herontwikkeling en nieuwbouw aangrenzend aan of binnen de bestaande winkelgebieden maar 
ook door ontwikkelingen op nieuwe locaties indien daar en daardoor wel echt iets bijzonders kan worden 
toegevoegd aan de detailhandelsstructuur.  
 
Voor de winkelgebieden gericht op (voornamelijk) de dagelijkse goederen zien de gemeenten een bepaalde 
minimale omvang als noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van een locatie of gebied. Deze omvang 
is echter niet eenduidig vast te stellen voor de regio, deze verschilt per buurt, wijk of kern. De aanwezigheid 
van een goed functionerende supermarkt geldt als een belangrijke basis, al dan niet aangevuld met andere 
winkels voor dagelijkse of niet-dagelijkse goederen.  
 



Voor de centra voor doelgerichte aankopen zien de gemeenten een duidelijker profilering c.q. onderscheidend 
karakter als voorwaarde. De bijbehorende schaal is afhankelijk van de branche(s). Kenmerk van PDV sectoren 
zoals 'auto/boot/caravan' en 'in en om het huis' is dat ze sterker conjunctuur afhankelijk zijn, wat nu en in de 
komende jaren mogelijk voor een beperkte investeringsbereidheid zorgt.  
 
Voor de centra voor recreatieve aankopen zien de gemeenten een goed verblijfsklimaat en het verbeteren van 
de ambiance als belangrijke aandachtspunten. Hierbij hebben de gemeenten verantwoordelijkheden in het 
fysieke-ruimtelijke domein, zoals bereikbaarheid, parkeren, prettige inrichting van de openbare ruimte en een 
goede routing. Dit zijn ook vormen van kwaliteitsverbetering. De verantwoordelijkheid van vastgoedeigenaren 
is om te investeren in hun panden zodat deze geschikt zijn voor verschillende typen winkels en aan te passen 
zijn aan hun ruimtebehoeften. Winkeliers en vastgoedeigenaren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
de ambiance, bijvoorbeeld door de aankleding van hun winkels en het winkelgebied en gezamenlijke 
profilering. Bij aanbodversterking valt te denken aan het ruimte bieden voor nieuwe winkelconcepten en 
nieuwe en succesvolle formules.  
 
Voor alle winkelgebieden geldt dat voor de ruimtelijk randvoorwaarden waar gemeenten invloed op hebben, 
die (extra) investeringen voor verbeteringen afgezet moeten worden tegen het effect dat daarmee bereikt 
wordt. Bijkomende investeringen van winkeliers en vastgoedeigenaren zijn daarbij een belangrijke graadmeter 
voor het commitment en het toekomstperspectief dat deze private partijen zien in het winkelgebied. 
Uiteindelijk bepaalt de consument of een winkelgebied daadwerkelijk voldoet.  
 
Ambities 
De regiogemeenten vinden de volgende elementen belangrijk voor het maken van regionale afspraken over 
detailhandel:  
 
1. De huidige verzorgingsstructuur behouden en waar mogelijk versterken. De gemeenten leggen de focus van 
hun inspanningen en investeringen hierbij op winkelgebieden en niet op de verspreide bewinkeling. Het belang 
van de regio is om door het behoud van goed functionerende winkelgebieden in de nabijheid van de 
woonomgeving voor met name de dagelijkse goederen en (andere) voorzieningen de leefbaarheid in de 
buurten en kleine kernen zo veel mogelijk te borgen.  
 
2. De regiogemeenten willen de koopkrachtafvloeiing naar de omliggende regio's en grote steden verminderen. 
Dit betreft met name de koopkrachtafvloeiing door recreatief winkelen. De gemeenten willen bereiken dat de 
winkelgebieden in onze regio aantrekkelijk(er) zijn/worden voor onze eigen consumenten, zodat ze hier hun 
geld uitgeven. Daarvoor is aanbodversterking en kwaliteitsverbetering in de centra voor doelgerichte aankopen 
en in de centra met (boven)regionale aantrekkingskracht nodig.  
 
3. De verantwoordelijkheden van winkeliers in en vastgoedeigenaren van de bestaande winkelgebieden en de 
rollen en acties die we van hen mogen verwachten. Zij zijn de primaire stakeholders en hebben de belangrijke 
taak om enerzijds te investeren in hun winkelconcepten en -panden en anderzijds om samen te werken om hun 
winkelgebieden aantrekkelijk te houden zodat de consumenten daar blijven komen. De overheden (gemeenten 
en provincie) hebben faciliterende taken en verantwoordelijkheden, met name voor het openbare gebied.  
 
4. De regiogemeenten leggen bij nieuwe detailhandelsontwikkelingen en bij uitbreidingen van en investeringen 
in de bestaande winkelgebieden indien mogelijk een koppeling met het belang voor het regionale speerpunt 
leisure (o.a. meer verblijfsrecreatie).  
 
Afspraken  

 De detailhandelsfoto toont welke bestaande winkelgebieden van bovenregionale  en bovenlokale 
betekenis zijn. Hetzelfde geldt voor de nu bekende plannen voor nieuwe winkelgebieden en/of 
uitbreiding van bestaande winkelgebieden. De gemeenten bevestigen de status van de bestaande 
winkelgebieden en stellen vast welke plannen voor uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van 
nieuwe locaties met bovenlokale of bovenregionale effecten nu spelen.   

 Toekomstige nieuwe plannen voor uitbreiding/nieuwbouw van bovenlokale en bovenregionale 
winkelgebieden worden bestuurlijk afgestemd in het HvB PoHo EZRT, waarbij de bijdrage van die 
plannen aan de regionale ambities voor detailhandel meegewogen wordt. Toekomstige nieuwe 
plannen voor uitbreiding/nieuwbouw van lokale winkelgebieden worden gemeld in het PoHo.  



o De gemeenten spreken met elkaar af om onderlinge afstemming te focussen op 
locaties/plannen die beogen om de (boven)regionale aantrekkingskracht te versterken.  

o Voor locaties/plannen met een bovenlokaal verzorgingsgebied (2 betrokken gemeenten) 
geldt dat deze gemeenten daar eerst in onderling overleg proberen uit te komen. In het 
onverhoopte geval dat dit niet lukt, wordt opgeschaald naar de regio (PoHo) om de ontstane 
situatie te bespreken. Indien nodig wordt een onafhankelijke derde om advies gevraagd (kan 
een andere regiogemeente zijn, een detailhandelsexpert, de provincie, etcetera). Daarna is de 
vervolgstap dat betrokken partijen gebruik maken van hun recht om een zienswijze in te 
dienen bij te voeren RO procedures.  

o Voor locaties/plannen met een vrijwel geheel lokaal verzorgingsgebied geldt dat alle 
gemeenten zelf hun afwegingen maken ten aanzien van locaties en plannen.   

 De gemeenten spreken af om detailhandelsontwikkelingen met name te focussen op winkelgebieden 
(concentratie) en niet op verspreide bewinkeling. Aanloopstraten, dwaalgebieden en linten worden 
gezien als (uitlopers van) winkelgebieden, waar een menging van functies bijdraagt aan de flexibiliteit.  

 De gemeenten spreken af om de ontwikkelingen op de markt voor detailhandelslocaties te monitoren 
om zo structureel meer kennis te krijgen van de ontwikkelingen in de praktijk en daarover indien nodig 
nadere afspraken te maken of gemaakte afspraken te actualiseren.  

 De gemeenten spreken af om uit te werken hoe ze gezamenlijk een koppeling kunnen leggen tussen 
de ontwikkeling van de detailhandelslocaties (m.n. voor het recreatief winkelen) en het regionale 
speerpunt leisure.  

  
 
 


