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Samenvatting 

Dit Provinciaal herstructureringsprogramma geeft invulling aan de afspraken die de provincie 
Noord-Brabant met de ondertekening van het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 heeft 
gemaakt.  
 
Het programma omvat een korte termijn programma tot en met 2013, waarin het doel is om een 
versnelling aan te brengen in de uitvoering van de herstructureringsopgave en daarbij de middelen 
die vanuit het Rijk naar de provincie gedecentraliseerd worden, optimaal te benutten. Tegelijk 
wordt in de komende jaren stevig gewerkt aan een omslag in het denken en handelen over het 
gehele werkveld van de werklocaties, waarin de planning en ontwikkeling van nieuwe en bestaande 
terreinen sterk aan elkaar gekoppeld is. De herstructureringsopgave is nog fors. Uit onderzoek 
komt naar voren dat circa 2.700 ha van de Brabantse bedrijventerreinen verouderd is.  
 
In de afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant het onderwerp herstructurering op de 
agenda gezet. De NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse 
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (BHB) zijn vanaf 2005 actief 
betrokken in het aanpakken van de verouderde bedrijventerreinen samen met gemeenten, 
ondernemers en andere partijen. Deze lijn wordt naar de toekomst doorgetrokken. Ook hebben 
provincies en gemeenten vanaf 2004 geïnvesteerd in de regionale samenwerking in de vorm van 
regionale planningsoverleggen. De komende jaren wordt ingezet op het versterken van deze 
regionale samenwerking.  
Het Provinciaal herstructureringsprogramma schetst hoe de provincie haar regierol ziet om de 
regionale samenwerking te versterken. Het uitgangspunt is dat regio’s het zelf doen en de provincie 
de kaders aangeeft waarbinnen regio’s tot afspraken kunnen komen, en waarbij duidelijk is welke 
instrumenten de provincie kan inzetten.  
 
Het Provinciaal herstructureringsprogramma geeft inzicht in de inzet van de te decentraliseren 
Rijksmiddelen voor de korte termijn. Daarnaast wordt een aanzet gegeven voor het proces om te 
komen tot regionale afspraken over de herstructureringaanpak voor de lange termijn (2014 en 
verder), inclusief afspraken over de financiering. De middelen vanuit Rijk en de provinciale 
middelen zijn niet toereikend voor de financiering van de gehele herstructureringsopgave. Ook 
financiering door gemeenten en private partijen hebben hier een belangrijke rol in. Bij (afspraken 
over) de financiering van de herstructureringsopgave zal in elk geval de verevening tussen 
bestaande en nieuwe terreinen moeten worden meegenomen. 
 
Voor de looptijd van 2009 t/m 2013 investeert de provincie circa € 38,7 miljoen in de 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Deze middelen stelt de provincie beschikbaar 
aan de BOM voor procesmanagement en aan de BHB als investeringskapitaal. Het totale 
werkkapitaal van de BOM/BHB in de periode 2005 t/m 2015 bedraagt maar liefst € 67,5 
miljoen. 
De (minimale) taakstelling is dat de BOM/BHB in de periode 2005 t/m 2015 1.795 hectare 
geherstructureerd heeft. Vertaald naar de periode 2009 t/m 2013 zal de uitvoering van de 
projecten door BOM/BHB bijdragen aan de realisatie van circa 1.000 hectare geherstructureerd 
areaal bedrijventerrein. Met deze aanpak wil de Provincie Noord-Brabant bijdragen aan de 
landelijke doelstelling van het Convenant Bedrijventerreinen om in de periode 2009-2013 circa 
6.500 hectare te herstructureren. 
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Aanvullend op het programma van de BOM/BHB wordt gezocht naar projecten waar de inzet 
van de gedecentraliseerde Rijksmiddelen kan bijdragen aan de herstructurering. De omvang die 
daarmee aanvullend wordt gerealiseerd (in hectares) is pas eind 2010 bekend, na het doorlopen 
van een selectieproces in regionaal verband.  
Via het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 wenst het Rijk € 20,3 miljoen te 
decentraliseren aan de provincie Noord-Brabant voor financiering van herstructurering die in de 
periode 2009 t/m 2013 plaatsvindt. In de periode vanaf heden t/m 2013 wordt, door de 
provincie Noord-Brabant, in samenwerking met de in regionaal verband samenwerkende 
gemeenten gezocht naar herstructureringsprojecten die op korte termijn kunnen worden gestart 
met de gedecentraliseerde Rijksmiddelen. Die projecten zullen additioneel (en zover de 
beschikbare financiële Rijksmiddelen dit toelaten) worden toegevoegd aan een projectenoverzicht 
bij dit herstructureringsprogramma. De provincie kiest er voor het beheer en besteding van de 
middelen via de BOM/BHB te laten verlopen. De randvoorwaarden die de provincie hanteert bij 
de verdeling van de middelen worden nader uitgewerkt en vertaald in een (subsidie)regeling.  
De Rijksmiddelen kunnen verspreid over meerdere jaren worden gedecentraliseerd aan de 
provincie Noord-Brabant. In samenspraak met het ministerie van Economische Zaken wordt 
afgestemd wanneer tot daadwerkelijke betaling kan worden overgegaan. 
 
De provincie Noord-Brabant kijkt ook naar het benutten van de financieringsbronnen die mogelijk 
aanvullend beschikbaar komen voor herstructurering. Hierbij wordt onder andere gedacht aan 
FES-middelen en subsidies voor Bodemsanering.  
 
De provincie gaat samen met partners (gemeenten en Rijk) werken aan het verbeteren van de 
monitoring van de veroudering van bedrijventerreinen. In IPO verband wil de provincie afspraken 
maken met het Rijk over de wijze waarop de voortgang van het Provinciaal 
herstructureringsprogramma wordt gemeten. 
 
Het voorliggend Provinciaal herstructureringsprogramma zet in op:  
- de continuering van de provinciale inzet op herstructurering via de BOM/BHB; 
- de versnelling van de uitvoering van de herstructureringsopgave op de korte termijn (tot en 

met 2013) door aanvullende inzet op herstructurering met de gedecentraliseerde 
Rijksmiddelen; 

- het versterken van de regionale samenwerking; 
- bindende regionale afspraken over werklocaties met een sterke koppeling in het beleid voor 

bestaande en nieuwe werklocaties; 
- het in gang zetten van een omslag in het denken en handelen over de aanpak van de 

herstructurering van bedrijventerreinen, inclusief de wijze van financiering. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

De herstructurering van bedrijventerreinen staat op de politieke agenda. De Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen, onder leiding van de heer Noordanus (commissie 
Noordanus), heeft in 2008 haar rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’ gepresenteerd aan de ministers 
Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ). Nederland heeft een grote herstructureringsopgave op 
het vlak van verouderde bedrijventerreinen en de provincie Noord-Brabant heeft daarin een fors 
aandeel. In de uitvoering van de herstructureringsopgave ziet de commissie Noordanus een 
belangrijke rol weggelegd voor de regio en hebben de provincies een regisserende rol.  
 
De aanbevelingen van de commissie Noordanus zijn vertaald in het “Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020” (hierna te noemen Convenant) dat in november 2009 is 
ondertekend. In het Convenant zijn afspraken gemaakt over de planning en financiering van zowel 
de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen als de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen. In het Convenant de nadruk gelegd op de stevige regionale aanpak.  
 
Eén van de afspraken in het Convenant is dat de provincies vóór 1 april 2010 een door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd provinciaal herstructureringsprogramma vaststellen. Het 
voorliggende document omvat het provinciale herstructureringsprogramma voor Noord-Brabant. 
 
De herstructurering van bedrijventerreinen staat voor de provincie Noord-Brabant al langer hoog 
op de agenda. In 2005 heeft de provincie besloten tot de oprichting van de afdeling Bedrijven-
terreinen binnen de NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en tot de oprichting van 
de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (BHB). De BOM heeft 
de provinciale opdracht gekregen om in de periode 2005-2015 circa 1.795 hectare 
bedrijventerrein te herstructureren. Een hele opgave! Het is zaak de vooruitgang die in de 
afgelopen jaren is geboekt, voort te zetten om tot een succesvolle herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen in Noord-Brabant te komen. Het is zaak om de regionale samenwerking die al 
een aantal jaren loopt, te versterken en minder vrijblijvend te maken.  
 
 
1.2 Status van het programma  

Het voorliggend Provinciaal herstructureringsprogramma vormt het kader van waaruit de 
provincie Noord-Brabant voor de periode 2010-2020 de herstructureringsopgave van verouderde 
bedrijventerreinen aanpakt.  
 
De inzet van het Convenant is om op korte termijn tot versnelling van de uitvoering van de 
herstructureringsopgave te komen en rond 2020 tot de afronding van de opgave te komen. Het 
programma is gericht op het concreet tot afspraken komen over regionale programma’s en het 
effectief inzetten van gedecentraliseerde Rijksmiddelen in de periode t/m 2013.  
 
Tegelijkertijd is, zoals de commissie Noordanus aanbeveelt, een proces tot hervorming van de 
bedrijventerreinaanpak nodig. Dit is een proces dat de komende jaren vorm dient te krijgen. In het 
voorliggend Provinciaal herstructureringsprogramma is de aanzet gegeven voor hoe de provincie 
dit proces ziet. Dit wordt, in overleg met de regio’s, de komende maanden verder uitgewerkt. 
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Het programma is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 30 maart 2010.  
 
Het Provinciaal herstructureringsprogramma bestaat uit een korte en een lange termijn 
programma. Voor de periode 2009 t/m 2013 bestaat het programma uit een optelsom van 
(lopende) projecten. De projecten waarin de BOM/BHB momenteel betrokken zijn, spelen daarin 
een belangrijke rol. Voor de periode 2014 t/m 2020 wordt het Provinciaal 
herstructureringsprogramma gevormd door de regionale herstructureringsprogramma’s. Deze 
programma’s komen tot stand binnen de bredere Regionale Agenda Werken vanuit de 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (zie paragraaf 1.3.).  
 
 
1.3 Relatie met de provinciale Structuurvisie Ruimtelijk Ordening 

De provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (RO) is in ontwerp gereed (februari 2010). 
Deze ligt van 22 maart tot 20 mei 2010 ter inzage. De Structuurvisie RO geeft de hoofdlijnen van 
het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025, met een doorkijk naar 2040.  
 
De provincie wil de veroudering van werklocaties voorkomen door de terreinen kwalitatief ‘up to 
date’ te houden en de herstructurering van verouderde terreinen te bevorderen. Een deel van de 
ruimtebehoefte voor werken kan ingevuld worden door de herstructurering van verouderde 
werklocaties. Dit komt ten goede aan het zorgvuldig ruimtegebruik, een belangrijk principe in het 
provinciaal ruimtelijk beleid. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de regionale afstemming over 
de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van werklocaties.  
De afspraken uit het Convenant zijn op deze wijze verankerd in de provinciale Structuurvisie RO.  
 
Regionale Agenda Werken 
(Regio)gemeenten geven in de komende periode gezamenlijk invulling aan de Regionale Agenda 
Werken. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over de regionale 
herstructureringsprogramma’s in relatie tot de planning van nieuwe werklocaties en het beheer en 
onderhoud van bestaande werklocaties.  
 
Om de regionale afstemming niet vrijblijvend te maken, is in de provinciale Verordening Ruimte 
de regionale afstemming op het vlak van werken verplicht gesteld.  
 
 
1.4. Totstandkoming van het Provinciaal herstructureringsprogramma 

bedrijventerreinen 

Als eerste stap in het proces om tot dit Provinciaal herstructureringsprogramma te komen heeft de 
provincie een grootschalig inventariserend onderzoek uit laten voeren naar de kwaliteit en 
veroudering van bedrijventerreinen (uitgevoerd door Royal Haskoning). Met dit onderzoek is de 
omvang en aard van de veroudering op Brabantse bedrijventerreinen in beeld gebracht. 
Gemeenten en partijen zijn hierin actief betrokken en hebben hieraan positief meegewerkt. Alle 
Brabantse bedrijventerreinen zijn in het kader van het onderzoek samen met gemeenten en andere 
partijen (Kamer van Koophandel, lokale ondernemersvereniging etc.) bezocht. Ook hebben 
gemeenten over bijna alle terreinen enquêtes ingevuld.  
 
Daarnaast is een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordiging vanuit de BOM/BHB, de 
Kamer van Koophandel, Stedelijke Regio Eindhoven (SRE), SES-West Brabant, Brabantse Milieu 
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Federatie en de gemeenten Tilburg en Oss. Zij wordt actief in het proces betrokken. In de 
provinciale projectgroep zijn ook vertegenwoordigers vanuit de BOM/BHB betrokken. 
 
In de komende maanden wordt op basis van de onderzoeksresultaten en met het voorliggende 
Provinciaal herstructureringsprogramma in de regio’s overleg gevoerd over de inzet van de 
gedecentraliseerde Rijksmiddelen (zie paragraaf 4.2.3). Daarnaast wordt een proces ingezet om in 
de komende jaren een cultuuromslag in het denken en handelen tot stand te brengen en worden 
voor de lange termijn regionale herstructureringsprogramma’s opgesteld. Dit maakt onderdeel uit 
van het traject van de Regionale Agenda Werken vanuit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
(zie paragraaf 4.3).  
 
 
1.5 Rol en taak van de provincie 

 
1.5.1 Provincie als regisseur 

Het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 zet, ter vertaling van het advies van de commissie 
Noordanus in, op een sterke regionale samenwerking en ziet daarin voor de provincie een 
regisserende rol weggelegd.  
 
De regionale samenwerking is in Noord-Brabant in 2004 opgestart in de zogenaamde regionale 
planningsoverleggen (rpo’s). De regionale planningsoverleggen bestaan ieder uit een stuurgroep 
van gedeputeerde Ruimtelijke Ordening (RO) met de wethouders RO van de betreffende 
regiogemeenten, die door een ambtelijke projectgroep en specifieke werkgroepen wordt 
voorbereid. Een van de werkgroepen richt zich specifiek op het thema werken (bedrijventerreinen). 
Ieder jaar worden afspraken gemaakt over (het tempo) van de planning en ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen, de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en wordt 
invulling gegeven aan het zuinig ruimtegebruik.  
In de afgelopen jaren zijn in diverse regio’s zogenaamde “Kwaliteitsonderzoeken 
Bedrijventerreinen” uitgevoerd, die inzicht bieden in de kwalitatieve (mis)match van vraag en 
aanbod naar bedrijventerreinen. Ook zijn in nagenoeg alle regio’s de regionale 
gronduitgifteprotocollen ondertekend, waarmee het zorgvuldig uitgeven van nieuwe 
bedrijventerreinen gekoppeld is aan de ruimte op bestaande bedrijventerreinen.  
 
Zoals in paragraaf 1.3 aangegeven, zet de provincie Noord-Brabant in op het versterken van de 
regionale samenwerking. Vanuit de verordening Ruimte is regionale afstemming op het vlak van 
werken verplicht. Afspraken die in de regionale overleggen tot stand komen, zijn niet vrijblijvend 
van karakter. Het zijn afspraken waarop partijen elkaar in de regio kunnen aanspreken.  
 
In 2009 is met de gemeenten gesproken over het schaalniveau van het regionaal overleg. Tot op 
heden vindt het overleg plaats in tien regionale planningsoverleggen. De bedoeling is om in 
juni/juli 2010 tot vier regionale overleggen te komen: West, Midden, Zuid-Oost en Noord-Oost.  
 
De provincie ziet het als haar taak om het proces van de regionale afstemming in de komende 
jaren samen met de regio’s verder vorm te geven. De Regionale Agenda speelt hierin een 
belangrijke rol. De regionale herstructureringsprogramma’s maken hier onderdeel van uit. In 
hoofdstuk 3 van dit Provinciaal herstructureringsprogramma is een aanzet gegeven hoe de 
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provincie aankijkt tegen keuzen die gemaakt moeten worden om op termijn tot een goede 
regionale afstemming te komen. 
 
 
1.5.2 BOM/BHB 

In 2005 heeft de provincie het besluit genomen tot oprichting van de afdeling Bedrijventerreinen 
binnen de NV Brabantse Ontwikkelings Maaschappij (BOM) en de oprichting van de Brabantse 
Herstructureringsmaatschappij voor bedrijventerreinen BV (BHB). De BOM/BHB speelt een 
actieve rol in de uitvoering van de herstructureringsopgave. De BOM levert processturing aan op 
herstructureringsprojecten en vervult een rol als kennis- en expertisecentrum. De BHB is een 
participatiefonds, waarbij risicodragend kapitaal kan worden ingebracht bij de uitvoering van 
herstructureringsplannen in concrete herstructureringsprojecten. De BHB richt zich op de 
herontwikkeling van privaat eigendom op verouderde bedrijventerreinen. De BOM/BHB zetten 
drie middelen in om de herstructureringsopgave in te vullen:  
a. de BOM neemt de regierol in het proces en brengt partijen aan tafel (gemeente, ondernemers, 

grondeigenaren), ten einde te komen tot een gezamenlijk gedragen visie/ambitie voor het 
verouderde bedrijventerreinen; 

b. de BHB kan een rol spelen als financiële partij in de planvorming en realisatiefase. De BHB 
neemt samen met gemeente en private partijen deel in een project. Dit kan in de vorm van het 
gezamenlijk voeren van een grondexploitatie, of een samenwerkingsovereenkomst;  

c. kennis en ervaring beschikbaar stellen.  
 
De BOM/BHB hebben als uitvoeringsorganisatie van de provincie in de afgelopen jaren hard en 
succesvol gewerkt aan de uitvoering van de herstructureringsopgave van verouderde bedrijven-
terreinen. De provincie ziet ook voor de komende jaren hierin een belangrijke rol weggelegd voor 
de BOM/BHB. Met de ondertekening van het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 is 
ingezet op het voortzetten van de ambitieuze uitvoering van de herstructureringsopgave.  
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Hoofdstuk 2 De veroudering in beeld 

 
2.1 Verouderde bedrijventerreinen in Noord-Brabant 

De commissie Noordanus heeft in haar advies de inschatting gemaakt dat circa 15.800 hectare 
bedrijventerrein in Nederland verouderd is. De problematiek van verouderde bedrijventerreinen is 
niet nieuw in Noord-Brabant. Grofweg is de omvang van het areaal verouderde bedrijventerreinen 
in Noord-Brabant geschat op ca 4.100 hectare.  
 
Deze inschatting van de veroudering heeft plaatsgevonden op basis van de IBIS gegevens (2009). 
Door meerdere partijen is in de praktijk geconstateerd dat deze gegevens geen betrouwbaar beeld 
geven van de werkelijke veroudering. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de IBIS-enquêtes. 
Vaak worden daarin gehele bedrijventerrein als te herstructureren opgegeven, terwijl de 
herstructureringsproblematiek een kleiner deel van het terrein betreft.  
 
De provincie Noord-Brabant heeft er daarom voor gekozen op eenduidige en zo objectief 
mogelijke wijze de kwaliteit en veroudering van bedrijventerreinen in beeld te brengen. Aan het 
onderzoeksbureau Royal Haskoning is de opdracht gegeven om een inventariserend onderzoek uit 
te voeren onder alle circa 600 bedrijventerreinen in de provincie om de mate van veroudering op 
basis van ruimtelijke kwaliteit vast te stellen. De doelstelling van het onderzoek is: Geef op een zo 
objectief mogelijke wijze inzicht in de omvang van de totale (bruto) veroudering van Brabantse bedrijventerreinen 
(peildatum eind 2009). Gemeenten en partijen hebben actief meegewerkt aan het onderzoek. De 
provincie ziet de resultaten van het onderzoek als de basis voor het komen tot afspraken over de 
regionale herstructureringsprogramma’s op de korte en lange termijn. Het onderzoeksrapport is 
opgenomen als bijlage.  
 
Het onderzoek van Royal Haskoning is een goede eerste verkenning. In het veldonderzoek is het 
echter niet mogelijk geweest om de functionele veroudering te meten, evenals de onderlinge hinder 
die bedrijven van elkaar ondervinden. In de herstructureringspraktijk zijn dit wel factoren die een 
rol spelen in de verouderingsproblematiek.  
 
Met het onderzoek is een betrouwbare meting gemaakt van de werkelijke totale verouderings-
opgave in de provincie Noord-Brabant. Deze is geraamd op 2.504 hectare bedrijventerrein. 
Echter, de gegevens van de gemeenten Eindhoven en Hilvarenbeek ontbreken in het onderzoek. 
De gemeente Eindhoven heeft recentelijk zelf onderzoek uitgevoerd naar de herstructurering, die 
in het proces meegenomen zal worden. Naar schatting bedraagt het totale areaal verouderde 
bedrijventerreinen (inclusief Eindhoven en Hilvarenbeek) circa 2.700 hectare.  
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2.2 De veroudering van bedrijventerreinen onderverdeeld naar 
regio’s 

De kwaliteit en veroudering van bedrijventerreinen is in het onderzoek van Royal Haskoning in 
beeld gebracht op het schaalniveau van de vier regionale overleggen. Per regio is inzichtelijk wat 
de aard en omvang van de veroudering is. In de tabel staat aangegeven voor welk type 
herstructurering deze verouderde terreinen mogelijk in aanmerking moeten komen (tabel 2.1).  
 
Tabel 2.1 Veroudering van bedrijventerreinen per regio’s  

 
Regio Veroudering (en mogelijke opgave) 

West-Brabant Zware revitalisering: 28 ha 
Revitalisering: 868 ha 

Midden-Brabant Zware revitalisering: 4 ha 
Revitalisering: 284 ha 

Noordoost-Brabant Zware revitalisering: - 
Revitalisering: 476 ha 

Zuidoost-Brabant Zware revitalisering: - 
Revitalisering: 844 ha 

Bron: Onderzoeksrapport Kwaliteit en veroudering bedrijventerreinen Noord-Brabant, Royal Haskoning 2010 

 
In de onderstaande tabel is per regio de totale oppervlakte verouderd bedrijventerrein opgenomen. 
Tevens is per regio het aandeel in de totale oppervlakte verouderde bedrijventerreinen in Noord-
Brabant opgenomen (tabel 2.2).  
 
Tabel 2.2 Veroudering van bedrijventerreinen per regio 

 
Oppervlakte verouderd bedrijventerrein Regio 

Oppervlakte (in ha) % (afgerond) 

1. West-Brabant  896 36% 

2. Midden-Brabant 288 12% 

3. Noordoost-Brabant 476 19% 

4. Zuidoost-Brabant 844 34% 

Totaal (zonder onbekend) 2.504 100% 

Bron: Onderzoeksrapport Kwaliteit en veroudering bedrijventerreinen Noord-Brabant, Royal Haskoning 2010 

 
In de totale veroudering hebben de regio’s West-Brabant en Zuidoost-Brabant relatief het grootste 
aandeel (samen 70% van de verouderde bedrijventerreinen). In Zuidoost en Midden Brabant ligt 
de feitelijke veroudering hoger dan in tabel 2.2 aangegeven, omdat de gegevens over de 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in respectievelijk Eindhoven en Hilvarenbeek 
niet zijn meegenomen (geen onderzoeksgegevens beschikbaar). 
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2.3 Soorten herstructurering  

2.3.1 Soorten herstructurering 

Er zijn verschillende soorten herstructurering, variërend van een lichte facelift, tot revitalisering, 
herprofilering (zware revitalisering) en transformatie. De Taskforce (her)ontwikkeling 
bedrijventerreinen ('commissie Noordanus') heeft in haar advies deze vormen van herstructurering 
omschreven als:  
 
Facelift 

Een facelift is een grote opknapbeurt van het bedrijventerrein die wordt toegepast indien er sprake 
is van fysieke veroudering van de openbare ruimte en gebouwen. Door goed beheer is het 
bedrijventerrein op peil te houden en kan de verouderingscyclus doorbroken worden.  
 
Revitalisering 

(Forse) ingrepen op het bedrijventerrein om de kwaliteiten van de locatie te verbeteren (aanpak 
van de infrastructuur, openbare en private ruimte) die nodig is indien er sprake is van (dreigende) 
structurele leegstand en ernstige achteruitgang van het terrein.  
 
Herprofilering (zware revitalisering) 

Een zware vorm van revitalisering die leidt tot een (gedeeltelijke) nieuwe werkfunctie op het 
bedrijventerrein, zoals kantorenlocatie of detailhandel, die veelal vraagt om (gedeeltelijke) sloop 
van panden en aanpassing van de infrastructuur.  
 
Transformatie 

Een totale herinrichting van het terrein waarbij het terrein (of een deel daarvan) wordt onttrokken 
aan de voorraad bedrijventerreinen. De functie van het terrein (of een deel daarvan) verandert 
naar een niet economische functie.  
 
De uiteindelijke herstructureringsopgave is gericht op de terreinen waarvoor een (zware) revitalise-
ring aan de orde is. Facelift en transformatie maken geen deel uit van de herstructureringsopgave. 
 
2.3.2 Inventarisatie van de veroudering 

Het onderzoeksbureau Royal Haskoning heeft een kwaliteitsmeting uitgevoerd op alle bestaande 
bedrijventerreinen in Noord-Brabant om de mate van veroudering vast te stellen. De ruimtelijke 
kwaliteit(eisen) aan bedrijventerreinen hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Uit onderzoek 
blijkt dat ondernemers een onderscheid in terreinen zien op basis van ruimtelijke kwaliteit. De 
traditionele segmentering naar bedrijfssectoren is in het onderzoek daarmee verlaten.  
 
In het onderzoek is een drietal typen terreinen, gebaseerd op de ruimtelijke verschijningsvorm, 
onderscheiden: functioneel, modern en hoogwaardig. De kwaliteitseisen aan de verschijningsvorm 
zijn voor een hoogwaardig terrein uiteraard hoger dan voor een functioneel terrein.  
Daarnaast is rekening gehouden met specifieke eisen vanuit ontsluiting/bereikbaarheid en milieu. 
Als specifieke vorm van een modern terrein zijn logistieke terreinen toegevoegd, evenals terreinen 
voor milieuhinderlijke bedrijvigheid bij de functionele terreinen.  
 
In figuur 2.1 is te zien hoe de verdeling van de Brabantse bedrijventerreinen is naar ruimtelijke 
verschijningsvorm.  
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Figuur 2.1 Brabantse bedrijventerreinen naar verschijningsvorm 

 

 

Bron: Onderzoeksrapport Kwaliteit en veroudering bedrijventerreinen Noord-Brabant, Royal Haskoning 2010 

 
Het grootste deel van de Brabantse bedrijventerreinen bestaat uit functionele bedrijventerreinen 
(57%), gevolgd door de moderne bedrijventerreinen (21%). Circa 7% van de bedrijventerreinen is 
een milieubelastend terrein, maar zij hebben wel een groot ruimtebeslag (28%). De 7% onbekende 
terreinen zijn onder andere alle bedrijventerreinen gelegen in de gemeenten Hilvarenbeek en 
Eindhoven, omdat daarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. 
 
Per terreintype is een minimale score bepaald, de minimale ideaaltypische (ruimtelijke) 
kwaliteitseisen waaraan een bedrijventerrein dient te voldoen. Deze minimale score is gerelateerd 
aan de score die een specifiek terrein heeft behaald in het veldonderzoek. Terreinen konden op 
deze wijze een kwaliteitsscore behalen van 0 tot 100.  
 
In figuur 2.2 zijn de kwaliteitsscores van alle Brabantse bedrijventerreinen ingedeeld in vijf 
categorieën van 20 punten.  
 
Figuur 2.2 Kwaliteitsscores Brabantse bedrijventerreinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Onderzoeksrapport 

Kwaliteit en veroudering 

bedrijventerreinen Noord-

Brabant, Royal Haskoning 

2010 
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Score 61-100 
Terreinen die hoger gescoord hebben dan 61 kunnen in het algemeen als niet-verouderd 
beschouwd worden. Uiteraard kan uit het regionale overleg blijken dat een terrein met een score 
hoger dan 61 om verschillende redenen toch in aanmerking komt voor herstructurering. De 
onderzoeksresultaten vormen immers het startpunt voor discussie met de regio.  
 
Van de Brabantse bedrijventerreinen heeft 84% een score in de kwaliteitsmeting behaald van 
hoger dan 61. Voor terreinen in de categorie 80-100 is uiteraard nog steeds duurzaam beheer van 
belang om de kwaliteit van het terrein ook in de toekomst op peil te houden, maar er is op dit 
moment geen sprake van veroudering. Dit geldt tevens voor de terreinen die 61-80 scoren. Hier 
kan wel een kleine facelift nodig zijn.  
 
Score 21-60 
De herstructureringsopgave richt zich dus over het algemeen op de terreinen die vallen binnen de 
categorie 21-40 en 41-60.  
 
Circa 15,8% van de bestaande bedrijventerreinvoorraad (met score 41-60) is dermate verouderd, 
dat revitalisering aan de orde is. Dit betreft ca 2.472 hectare bedrijventerrein. Op circa 0,2% van 
de verouderde bedrijventerreinen (met score 21-40) is naar verwachting een zware revitalisering 
aan de orde. Dit is ca 32 ha bedrijventerrein.  
 
De veroudering komt daarmee op (32+2.472) 2.504 hectare, dit is exclusief de gemeenten 
Hilvarenbeek en Eindhoven waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. De totale veroudering 
(inclusief Eindhoven en Hilvarenbeek) wordt geschat op circa 2.700 hectare.  
 
Score 0-20 
In de laagste categorie (0-20) komt transformatie van het bedrijventerrein in beeld. In het 
onderzoek is dat voor 0% van de terreinen het geval.  
 
 
2.3.3 Invalshoeken bij beoordeling bedrijventerreinen 

In het onderzoek van Royal Haskoning zijn naast de kwaliteitsmeting van de bedrijventerreinen op 
verschijningsvorm, ook andere aspecten in beeld gebracht.  
 
Het onderzoek heeft zich gericht op een drietal invalshoeken: 
1. de genoemde (ruimtelijke) kwaliteitsmeting van de bedrijventerreinen (zie paragraaf 2.3.2); 
2. een indicatie van de slagkracht ten aanzien van de herstructureringsopgave; 
3. een indicatie van de economische kracht.  
 
De eerste twee invalshoeken samen bepalen de herontwikkelingspotentie van de terreinen. De 
derde invalshoek is meegenomen om inzicht te geven in het economische belang van de 
bedrijventerreinen. Door met deze drie invalshoeken te werken, is een goed onderbouwde en 
objectieve basis gelegd om in de regionale overleggen tot geprioriteerde regionale 
herstructureringsprogramma’s te komen. In onderstaand schema is deze onderzoeksopzet 
schematisch in beeld gebracht:  
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Figuur 2.3 Schematische weergave bepaling herontwikkelingspotentie 

 

 
 
Bron: Onderzoeksrapport Kwaliteit en veroudering bedrijventerreinen Noord-Brabant, Royal Haskoning 2010 

 



Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant (PHP), 30 maart 2010 17/39 

Hoofdstuk 3 Uitvoeringsstrategie 

 
3.1 Korte en lange termijn uitvoeringsstrategie 

De uitvoeringsstrategie is gericht op een korte en een lange termijn inzet. Globaal ziet het proces 
er als volgt uit:  
 
Korte termijn (periode tot en met 2013) 
- Continuering van provinciale inzet op herstructurering via de BOM/ BHB; 
- Regionale afspraken maken over geprioriteerde regionale herstructureringsprojecten voor de 

periode tot en met 2013;  
- Versterken van de regionale samenwerking die moet leiden tot regionale afspraken. 
 
Lange termijn (periode 2014-2020) 
- Bindende regionale afspraken over werklocaties met een sterke koppeling in het beleid voor 

bestaande en nieuwe werklocaties.  
- Regionale afspraken over geprioriteerde regionale herstructureringsprogramma’s voor de 

periode 2014-2020; 
- Een omslag in het denken en handelen over de aanpak van de herstructurering van 

bedrijventerreinen, inclusief de wijze van financiering.  
 
 
3.2 Regionale samenwerking 

3.2.1 Versterken van het regionaal overleg 

In het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020 is opgenomen dat provincies binnen twee jaar 
na ondertekening van het Convenant de regionale samenwerking vormgeven. In paragraaf 1.5 
kwam al naar voren dat regionale samenwerking niet nieuw is voor de Brabantse gemeenten. In 
2004 heeft het regionaal overleg vorm gekregen in de regionale planningsoverleggen (rpo’s). De 
provincie zet in haar Structuurvisie Ruimtelijk Ordening en de Verordening Ruimte in op 
versterking van de regionale afstemming en het maken van minder vrijblijvende regionale 
afspraken, ook over werklocaties.  
 
Nieuw is de opschaling van het regionale overleg van tien naar vier regio’s (figuur 3.1). De 
invoering van de vier regionale overleggen vindt in juni/juli 2010 plaats. Deze opschaling is in 
overleg met de gemeenten tot stand gekomen en sluit aan bij bestaande of in ontwikkeling zijnde 
regionale overlegstructuren. De overkoepelende regionale agenda zet inhoudelijke onderwerpen 
op het overleg en omvat zowel de provinciale als regionale ambitie. Daarbij wordt gekeken naar 
logische (sub)regionale afstemmingsplatformen. In sommige gevallen is het logischer om 
subregionale afspraken te maken, bijvoorbeeld voor gemeenten die economisch sterk 
samenhangend zijn binnen een regio.  
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Figuur 3.1 De indeling van de provincie Noord-Brabant in vier regio’s 

 
 
3.2.2 Regionale Agenda’s en afspraken over werklocaties  

De inzet van de provincie Noord-Brabant is de komende jaren gericht op het bewerkstelligen van 
regionaal beleid met een stevige relatie tussen de nieuwe werklocaties en de opgave op de 
bestaande werklocaties (zoals herstructurering en duurzaam beheer). Op termijn dient de 
verzakelijking van de bedrijventerreinmarkt regionaal vorm te krijgen en is een omslag in de 
financiering noodzakelijk in het bekostigen van de herstructureringsopgave. 
 
De provincie doet dit in de bredere Regionale Agenda voor Werken. Deze agenda bevat 
onderwerpen zoals opgenomen in de provinciale Structuurvisie RO (zie paragraaf 1.3). De 
herstructureringsopgave van bedrijventerreinen raakt sommige onderwerpen op de Regionale 
Agenda Werken meer dan andere. Raakvlakken zijn er vooral in de relatie met de planning van 
nieuwe bedrijventerreinen, het beheer en onderhoud en de grondprijzen.  
 
Het doel is om uiteindelijk regionale afspraken te maken, die twee zaken omvatten:  
1. borgen koppeling bestaande en nieuwe bedrijventerreinen (werklocaties), rekening houdend 

met zorgvuldig ruimtegebruik; 
2. per regio een kostendekkend plaatje van de bekostiging van de regionale herstructurerings-

opgave en afspraken over de uitvoeringsorganisatie.  
 
Punt 1 heeft betrekking op de inhoud van het beleid, punt 2 heeft betrekking op de financiering en 
uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid.  
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Ad 1. Koppeling bestaand-nieuw 

De komende maanden wordt op basis van de onderzoeksresultaten van Royal Haskoning met de 
regio’s toegewerkt naar een herstructureringsprogramma voor de periode tot en met 2013. 
Tegelijkertijd komt voor de zomer 2010 een nieuwe provinciale prognose werklocaties uit. Deze 
geeft op regionaal niveau inzicht in de verwachte ruimtevraag naar nieuwe werklocaties. Nieuwe 
werklocaties worden niet gerealiseerd zonder een duidelijke aanpak hoe om te gaan met de 
bestaande werklocaties, en specifiek de te herstructureren werklocaties. Daarnaast biedt de nieuwe 
prognose, samen met de in diverse regio’s uitgevoerde Kwaliteitsonderzoeken bedrijventerreinen, 
mogelijkheden om regionale afspraken te maken over segmentering naar verschijningsvorm van 
zowel bestaande als nieuwe werklocaties. Het streven is in december 2010 regionale afspraken te 
maken over de koppeling bestaand-nieuw. 
 
Ad 2. Financiering en uitvoeringsorganisatie 

Om tot goede regionale afspraken te komen over de bekostiging van de herstructureringsopgave, is 
het nodig dat de komende periode een proces wordt ingezet om tot een aantal (bestuurlijke) keuzes 
te komen. Bij het maken van de keuzes is het van belang inzicht te hebben in de consequenties van 
deze keuzes, daarin meenemend het belang van de regio(gemeenten) en andere partijen. Ingezet 
wordt op het voeren van een in hoofdzaak bestuurlijke discussie. Hieronder staat een opsomming 
van thema’s waarover nog bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt:  
- bekeken moet worden of afspraken worden gemaakt op het niveau van de vier regionale 

overleggen. Tevens dient gezocht te worden naar haalbare afspraken waarvoor ook 
subregionale afstemming in beeld is;  

- om de herstructureringsopgave te financieren dient een kostendekkend plaatje op tafel te 
komen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om regionale afspraken te maken over de 
gehanteerde grondprijsmethodiek bij de uitgifte van (nieuwe) bedrijventerreinen. Bij (afspraken 
over) de financiering van de herstructureringsopgave zou in elk geval de verevening tussen 
bestaande en nieuwe terreinen moeten worden meegenomen; 

- er moet nog worden bepaald of het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie, 
regionaal vastgelegd in een intentieovereenkomst, vereist wordt;  

- de provincie kan er voor kiezen de inzet van financiële middelen te koppelen aan de mate 
waarin gemeenten (sub)regionaal samen- of meewerken. De toepassing van de SER-ladder kan 
voor de provincie een criterium zijn om in te stemmen met onderbouwing voor de aanleg van 
nieuwe terreinen;  

- er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de oprichting van (sub)regionale 
vereveningsfondsen voor de financiering van de herstructureringsopgave; 

- provincie onderzoekt samen met regio’s de mogelijkheden om op termijn Regionale Ontwikkel 
Bedrijven (ROB) op te richten.  

 
Het is in de totstandkoming van het voorliggende Provinciaal herstructureringsprogramma te korte 
tijd gebleken om bovenstaande keuzes te kunnen maken. Veel van de keuzen raken immers de 
gemeentelijke autonomie. Keuzen maken is een inspanning voor de komende periode. Ingezet 
dient te worden op keuzen die haalbaar zijn. In paragraaf 3.3. wordt hier nader op ingegaan.  
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3.3 Regionale afspraken over grondprijsmethodiek  

De commissie Noordanus heeft als ideaal de oprichting van strategische Regionale Ontwikkel 
Bedrijven (ROB), zoals bedoeld in de laatste keuze in bovenstaande opsomming. Dit is een kwestie 
van een lange adem. Uiteraard is wel de BOM/BHB een Ontwikkelingsmaatschappij die op het 
niveau van de provincie functioneert als ROB. Nu gaat het erom om van onderaf met de regio’s 
samen de mogelijkheid te onderzoeken om Regionale Ontwikkelbedrijven op te richten.  
 
De mogelijkheden voor de oprichting van ROB’s wil de provincie Noord-Brabant samen met de  
regio’s in de loop van het proces onderzoeken. De inzet is echter om met kleine stappen te 
beginnen en zo de slagingskansen voor het proces te vergroten. Gezocht dient te worden naar 
haalbare afspraken, waarbij regio’s gestimuleerd en ondersteund worden om dit zelf als regio tot 
stand te brengen. Bij inzet op een te groot ambitieniveau aan het begin van het proces of een te 
sterke top-down provinciale sturing, is de kans op het stagneren van het proces bij de start groot.  
 
Figuur 3.1 Proces regio op weg naar ROB 

 

 
Bron: Kwaliteitsonderzoek bedrijventerreinen Waalboss-plus, Stec Groep BV, 2009 
 
De eerste stap, naast de al genoemde afspraken over de koppeling bestaand-nieuw, is 
waarschijnlijk regionale afspraken maken over de te hanteren grondprijsmethodiek.  
De herstructureringsopgave is een zeer kostbare zaak. De dekking van deze opgave met de gelden 
uit het Convenant en de beschikbare provinciale middelen, is bij lange na niet toereikend. Op 
basis van het onderzoek van Royal Haskoning is een voorzichtige inschatting gemaakt van de 
kosten van de Brabantse herstructureringsopgave op basis van de kengetallen die Noordanus 
aangeeft. Deze worden geraamd op circa 660 miljoen euro voor de circa 2.700 ha verouderd 
bedrijventerrein.  
 
Dit betekent dat voor de bekostiging van de herstructurering ook andere inkomstenbronnen 
benodigd zijn. De commissie Noordanus gaat er in haar advies vanuit, dat een deel van de 
financiering, naast overheidsmiddelen vanuit Rijk, provincie en gemeenten, gehaald kan worden 
uit grondprijsverhoging. De gedachte hierachter is dat voor bedrijventerreinen momenteel te lage, 
dus niet marktconforme, grondprijzen worden gerekend. Door grondprijsverhoging kunnen 
financiële middelen verworven worden om een deel van de herstructureringsopgave te bekostigen.  
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Door wet- en regelgeving is het niet toegestaan dat er afspraken tussen gemeenten gemaakt worden 
over de hoogte van grondprijzen. Wel is het mogelijk afspraken te maken over het hanteren van 
een zelfde grondprijsmethodiek om tot marktconforme prijzen te komen. De commissie 
Noordanus pleit voor het toepassen van de zogenaamde residuele grondprijsmethodiek.  
De provincie Noord-Brabant voert in de komende maanden een verkenning uit naar de grond-
prijzen die op de Brabantse bedrijventerreinen worden gehanteerd en naar de nu door gemeenten 
gehanteerde grondprijsmethodiek. Een inschatting wordt gemaakt van de extra opbrengst die het 
rekenen met een residuele grondprijsmethodiek kan opleveren. Op basis daarvan kan worden 
bepaald in hoeverre regionale afspraken over een te hanteren grondprijsmethodiek zinvol zijn om 
een deel van de herstructureringsopgave te kunnen financieren. De onderzoeksresultaten worden 
rond juni/juli 2010 verwacht.  
 
 
3.4 Duurzame kwaliteit 

3.4.1 Duurzame (her)inrichting 

In de periode van 2005 tot 2020 maakt de provincie Noord-Brabant een inhaalslag in de 
kwaliteitverbetering van verouderde bedrijventerreinen. Vanuit diverse disciplines wordt de 
verbetering van de economische, ruimtelijke ecologische en sociale kwaliteit gestimuleerd. Het 
Brabantse kwaliteitsbegrip komt daarmee overeen met de duurzaamheidsbenadering zoals door 
Telos is uitgewerkt. 
 
Al in 2004 heeft de provincie Noord-Brabant de Menukaart duurzame bedrijventerreinen1 
opgesteld. Het is een instrument om de verduurzaming van nieuwe en bestaande 
bedrijventerreinen te stimuleren. Ze maakt duidelijk wat relevante duurzaamheidsthema’s zouden 
kunnen zijn voor een terrein. BOM/BHB gebruiken de Menukaart als richtinggevend instrument 
voor de uitvoering van herstructureringsprojecten. Bij de start van de BHB is dit in de 
participatiecriteria opgenomen. Niet alle duurzaamheidselementen zijn op elk terrein van belang. 
De BOM inventariseert de duurzaamheidsaspecten ten behoeve van het Masterplan. Ruimte, 
economie, leefbaarheid/veiligheid en verkeer en vervoer zijn meestal relevant. Bij de uitwerking in 
deelplannen kunnen specifieke kansen worden uitgewerkt. In de loop der tijd heeft BOM aspecten 
als duurzame energie, watersystemen, duurzaam bouwen, biodiversiteit als onderdeel van de 
herstructurering ingebracht. Ondanks dat niet alle voorstellen worden gerealiseerd, zijn de 
plannen veel integraler van aanpak en duurzamer in uitvoering dan zonder deze sturing. 
 
 
3.4.2 Duurzaam beheer en onderhoud 

Belangrijk aspect bij de herstructurering is ook de borging van de kwaliteit, zoals ook in het 
Convenant is aangegeven. Het gaat daarbij om duurzaam beheer en onderhoud door gemeenten, 
ondernemers en grondeigenaren. Dit beheer en onderhoud moet leiden tot dynamische en 
toekomstbestendige bedrijventerreinen, zowel economisch, ecologisch als ruimtelijk.  
 
Het minimumpakket voor duurzaam beheer moet nog worden uitgewerkt, maar kan een breed 
scala van maatregelen omvatten, van randvoorwaarden tot de daadwerkelijke uitvoering. Onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente valt het regelen van actuele bestemmingsplannen en 

                                                      
1 Provincie Noord-Brabant, Menukaart duurzame bedrijventerreinen, Een handreiking en inspiratiebron, 2004 
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beeldkwaliteitsplannen. Gemeenten en ondernemers kunnen daarnaast parkmanagement 
opzetten, een Onroerende Zaak Belasting-Fonds (OZB-fonds) opzetten of een Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) inrichten. De essentie hiervan is dat gebruikers en eigenaren 
medezeggenschap krijgen over de inzet van de middelen en dat free-riders gedrag wordt 
voorkomen.  
De BOM stimuleert daarom het opzetten van duurzaam beheer, in alle herstructureringsprojecten 
die men begeleidt. Wanneer er nog geen beheersorganisatie is, wordt deze als onderdeel van het 
herstructureringsproces door gemeente en bedrijfsleven opgepakt.  
 
De praktijk leert dat het optuigen van deze instrumenten om tot een adequaat beheer en 
onderhoud te komen, om aanzienlijke inspanningen vraagt. In het kader van de rol als Brabants 
kenniscentrum voor de herstructurering is de BOM samen met de Kamer van Koophandel 
initiatiefnemer geweest voor het Inspiratieboek Parkmanagement (2009). Hierin staan 
aansprekende voorbeelden en aanpakken om het parkmanagement op te zetten. Overigens is in 
Noord-Brabant een stevige basis voor samenwerking en parkmanagement gelegd door eerdere 
initiatieven van de provincie in het Project Innovatie Team (1998-2006).  
Deze inspanningen om tot een adequate vorm van gezamenlijk beheer te komen, verdienen ook in 
de Convenantsperiode bijzondere aandacht. De BOM zet haar inspanningen samen met publieke 
en intermediaire organisaties versterkt voort.  
 
De mogelijkheden worden verkend om in regionaal verband afspraken te maken over het beheer 
en onderhoud. Zo zou het regionaal gronduitgifteprotocol uitgebreid kunnen worden met 
afspraken over verplicht parkmanagement.  
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Hoofdstuk 4 Herstructureringsprogramma 

 
4.1 Inleiding 

De provincie had, al voor het ondertekenen van het landelijke convenant, een lopende 
herstructureringsaanpak. In die aanpak speelt de BOM/BHB een belangrijke rol in de uitvoering.  
 
In dit hoofdstuk staat de provinciale herstructureringsaanpak centraal. De informatie die wordt 
gepresenteerd sluit aan bij lopende doelen voor de periode 2005 t/m 2015. Waar mogelijk is de 
inzet voor de periode 2009 t/m 2013 omschreven, zodat duidelijk is hoe de investeringen 
samenvallen met de decentralisatie van rijksmiddelen in diezelfde periode (in het kader van het 
Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020). Met de gedecentraliseerde rijksmiddelen wil de 
provincie de inzet via de BOM en de BHB aanvullen.  
 
Op de lange termijn (2e fase 2014-2020) streeft de provincie naar het koppelen van de provinciale 
middelen aan de prioritering van projecten die in de Regionale Agenda’s voor Werken 
plaatsvinden (zie hoofdstuk 3).  
 
 
4.2 Programma 2009-2013 (‘korte termijn’) 

De provincie Noord-Brabant zet haar herstructureringmiddelen voornamelijk in via BOM en de, 
speciaal voor de aanpak van herstructurering opgerichte, BHB. Hieronder wordt die aanpak nader 
omschreven, evenals de door de provincie gewenste inzet van de gedecentraliseerde Rijksmiddelen 
(2009 t/m 2013). 
 
4.2.1 Huidige provinciale aanpak van veroudering via de BOM/BHB 

De provincie Noord-Brabant hanteert als uitgangspunt dat in de periode 2009 t/m 2013 circa 
1.000 hectare wordt geherstructureerd via de inzet van de BOM/BHB. Deze 1.000 hectare is 
gebaseerd op, en in lijn met, de doelstellingen van de BOM/BHB om in de periode van 2005 t/m 
2015 minimaal 1.795 hectare geherstructureerd te hebben. Met de aanpak draagt de Provincie 
Noord-Brabant bij aan de landelijke doelstelling van het Convenant om in de periode 2009 t/m 
2013 circa 6.500 hectare te herstructureren.  
Aanvullend op het programma van de BOM/BHB wordt gezocht naar projecten waar de inzet 
van de gedecentraliseerde Rijksmiddelen kan bijdragen aan de herstructurering. De omvang die 
daarmee aanvullend wordt gerealiseerd (in hectares) is pas eind 2010 bekend, na het doorlopen 
van het selectieproces (zie paragraaf 4.2.3.).  
 
Hieronder staat een lijst van herstructureringsprojecten opgenomen waarbij de Provincie Noord-
Brabant betrokken is (tabel 4.1) via de BOM en de BHB (project 1 t/m 30). Het merendeel van de 
1.000 hectare die wordt geherstructureerd in de periode 2009 t/m 2013 vindt plaats als 
onderdeel van deze 30 projecten. De inzet op deze projecten vormt de primaire aanpak van de 
provincie Noord Brabant om bij te dragen aan het oplossen van de veroudering van de 
gemeentelijke bedrijventerreinen.  
 
In de tabel staan een dertigtal projecten die, op peildatum 31 december 2009, door de 
BOM/BHB in de periode 2005 t/m 2015 worden uitgevoerd. Al in 2004 is vooruitlopend op de 
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oprichting van de BHB begonnen met een aantal pilotprojecten ten einde daaruit leereffecten te 
verkrijgen. Sinds 2004 is de lijst gestadig aangevuld. Bij diverse projecten ging de inzet van de 
BOM/BHB gepaard met de inzet van Topper-Rijkssubsidies. Daartoe zijn bij de oprichting van 
de BHB ook met het ministerie van Economische Zaken en de betreffende Topper-gemeenten 
afspraken gemaakt over de betrokkenheid en inzet van BOM/BHB. Eind 2008 is door het Rijk 
een deel van de te decentraliseren rijksmiddelen via Topper subsidie toegezegd aan 
bedrijventerreinen in Tilburg, Breda en Oss. Bij het project in Oss is de provincie niet via de 
BOM/ BHB betrokken (project 31). 
 
Tabel 4.1 Overzicht voortgang herstructurering bedrijventerreinen in hectares door de provincie  

Noord Brabant periode 2005 – 2015 (peildatum 31 december 2009) 

 

nr. Gemeente Bedrijventerrein/ 
project 

Betrokken-
heid 
BOM/BHB 
sinds 

Omvang 
Master-

plan
 

Deel-
gebieden 

Deelgebieden 
gerealiseerd 
31 december 

2009

1 Roosendaal Majoppeveld 2004 190 38,0 20,0

2 Roosendaal Borchwerf 2006 (Topper) 335 11,0  

3 Etten Leur Vosdonk 2004 (Topper) 337 76,0 27,0

4 Breda De Krogten 2004 (Topper) 423 79,5 23,5

5 Helmond Hoogeind 2004 (Topper) 350 52,4  

6 Eindhoven De Hurk  2005 (Topper) 212 38,6 16,7

7 Eindhoven De Kade 2005 (Topper) 120 120,0  

8 Den Bosch Rivu 2005 (Topper) 373 26,0 9,7

9 Waalwijk Haven 2006 (Topper) 297 20,0  

10 Maasdonk De Terp 2004 14 2,9 0,5

11 Deurne Spoorzone 2004 88 72,1  

12 Boxtel Ladonk 2004 127 9,0  

13 Uden Loopkant-Liessent 2005 130 35,0 1,4

14 Drimmelen Stuivezand 2006 13   0,0

15 Best ‘t Zand e.a. 2006 62 1,0 1,0

16 Halderberge Van Schilt 2006 10 10,0  

17 Alphen Chaam Locatie Verkooijen 2006 2 2,0  

18 Geertruidenberg Dombosch 2007 210 27,0  

19 Veldhoven De Run 2007 154 111,7  

20 Asten Someren Div Terreinen 2007 120 68,3  

21 Woensdrecht Stork-Fokker 2007 29 29 

22 Heusden Groenewoud e.a. 2008 175 16,0 16,0

23 Valkenswaard Schaapsloop I 2008 93*   

24 Cuijk De Beijerd - 't Riet 2007 93   

25 Mill Het Spoor 2008 45 7,0 

26 Bergeijk Het Stoom 2008 39   

27 Land van Heusden en Altena 2008  110*  

28 Cranendonk DIC 2009 109 109,0 

29 Tilburg Loven, Kraaiven 2008 (Topper) 440   

30 Bergen op Zoom 2008  14 4,5 4,5
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31 Oss **  - (Topper)  

Totaal aantal hectaren geherstructureerd in deelprojecten 4.714 966 120,3

Totaal aantal hectares geherstructureerd ***  587,1

* Masterplan (nog) niet vastgesteld  

** Geen betrokkenheid van Provincie Noord-Brabant via BOM/BHB, geen gegevens over hectares 

*** Gerealiseerde herstructurering is berekend conform de monitoringsmethodiek van BOM/BHB: (deelgebieden 

gereed totaal/deelgebieden totaal) X totale omvang masterplannen (120,3/966)*4.714 = 587,1 hectare 

(inclusief inzet middelen ihkv provinciale kredietcrisismaatregelen project 28, 29, 30) 

Bron: BOM/BHB (bewerkt) 

 
 
4.2.2 Huidige werkwijze voor het oplossen van verouderingsproblematiek 2009 t/m 2013 

In deze paragraaf wordt, aanvullend op paragraaf 4.2.1, weergegeven welke bijdrage de provincie 
levert aan herstructurering op de ‘korte termijn’ en wordt een toelichting gegeven op rol die de 
provincie vervult via de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse 
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB).  
 
De BOM is sinds 2004 (BHB vanaf 2005) met herstructurering op bedrijventerreinen intensief 
betrokken. Daarnaast geeft de BOM vanuit haar taak als kenniscentrum veelvuldig adviezen aan 
gemeenten, ondernemersverenigingen en intermediaire organisaties. Met de herstructurering 
draagt de BOM/BHB bij aan de (relatieve) kwaliteitsverbetering van terreinen door een efficiënte 
inzet van overheidsmiddelen. In de door de BOM/BHB ontwikkelde werkwijze bij het proces om 
te komen tot de herstructurering zijn de volgende stappen te onderkennen: 
- Initiatieffase (Masterplan) 
- Planvormingfase (Realisatieovereenkomst) 
- Realisatiefase 
- Beheerfase 
Tijdens de start van het proces om te komen tot een herstructurering wordt veelal met de direct 
betrokken partijen (gemeenten en ondernemersverenigingen) een verklaring ondertekend waarin 
partijen zich verbinden aan het succesvol doorlopen van de initiatieffase. De fase mondt uit in een 
Masterplan waarin de gemeenschappelijk gedragen visie en ambitie op het bedrijventerrein staat 
aangegeven. In het Masterplan worden functionele, ruimtelijke en milieutechnische problemen 
onderkend en prioriteiten vastgesteld voor de aanpak. De analyse per bedrijventerrein reikt 
hiermee verder dan de inventarisaties die door Royal Haskoning recentelijk gedaan zijn.  
De BOM vervult de rol als coördinator (procesmanager) bij het opstellen van Masterplannen. In 
de planvormingsfase worden uitvoeringstaken en de financiële verplichtingen tussen betrokken 
procespartijen vastgelegd in een participatie of realisatieovereenkomst. De partijen geven daarin 
aan welke acties worden ondernomen en welke financiële inspanningen worden gepleegd om het 
gewenste herstructurerings- of kwaliteitseffect te realiseren conform de ambities. De opgestelde 
Masterplannen worden veelal uitgewerkt in meerdere deelprojecten op het bedrijventerrein. 
Pas daarna, in de realisatiefase, wordt overgegaan tot de daadwerkelijke uitvoering van de 
herstructureringsprojecten op het terrein en volgen meestal de risicodragende financiële 
participaties middels de BHB. Een regulier herstructureringsproject bestaande uit initiatiefase, 
planvoorbereiding- en uitvoeringstraject heeft daardoor een doorlooptijd van meerdere jaren.  
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De onderstaande figuren geven de wijze weer waarop in de tijd gezien de projecten van de 
BOM/BHB bijdragen aan de herstructurering in Noord-Brabant.  
Figuur 4.1 toont het verband tussen de aantallen totstandgekomening vanMasterplannen, 
projectplannen en de uitvoering van herstructureringsprojectenverloopt. Het opstellen van het 
Masterplan gaat altijd vooraf aan het opstellen van projectplannen en de uiteindelijke realisatie 
van een project (herstructurering van bedrijventerrein). In de periode 2009 t/m 2013 (gearceerd 
in figuur) neemt de realisatie van projecten sterk toe. 
 
Figuur 4.1 Voortgang uitvoering projecten door BOM/BHB (aantal bedrijventerreinen en projecten) 

Bron: BOM/BHB (bewerkt) 

 
Figuur 4.2 laat zien hoeveel door de herstructureringsprojecten van de BOM/BHB wordt 
bijgedragen aan de herstructurering in de periode 2005 t/m 2015. In de figuur is de taakstelling 
weergegeven die in het bestaande afsprakenkader tussen BOM/BHB met provincie zijn 
vastgelegd. 
 
De (minimale) taakstelling is dat de BOM/BHB in de periode 2005 t/m 2015 1.795 hectare 
geherstructureerd heeft. Van die 1.795 hectare dient ultimo 2011 al 1.000 hectare 
geherstructureerd te zijn. 
 
Vertaald naar de periode 2009 t/m 2013 zal de uitvoering van de projecten door BOM-BHB 
bijdragen aan de realisatie van circa 1.000 hectare. Dit getal is afgeleid door het aantal 
gerealiseerde hectares eind 2013 (de taakstelling van 1.400 hectare) te verrekenen met het aantal 
gerealiseerde hectares aan het begin van 2009 (circa 400 hectare). 
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In de periode van 2005 t/m 2009 heeft de BOM/BHB al 587 hectare geherstructureerd, ook dat 
getal is in het onderstaande figuur weergegeven.  
 
Figuur 4.2 Herstructurering met betrokkenheid BOM/BHB, periode 2005 – 2015. 

Bron: BOM/BHB (bewerkt) 

 
De hectares waaraan de BOM/BHB bijdraagt met herstructurering kunnen met de nodige voor-
zichtigheid vergeleken worden met de verouderde terreinen volgens het onderzoek naar de kwali-
teit en veroudering van bedrijventerreinen door Royal Haskoning eind 2009 (zie hoofdstuk 2). Het 
kan voorkomen dat bepaalde terreinen, waarbij de BOM/BHB betrokken is, niet (meer) als ver-
ouderd zijn aangemerkt. Allereerst komt dit doordat de BOM/BHB al sinds 2004 bij herstructu-
rering betrokken is en daardoor deze terreinen wellicht daardoor niet meer verouderd waren 
tijdens het onderzoek. Daarnaast is de BOM/BHB betrokken bij herstructureringsprojecten die 
zich richten op de aanpak van (bijvoorbeeld) functionele veroudering en het oplossen van onder-
linge milieuhinder tussen bedrijven. Het is daarom mogelijk dat (niet al) deze aspecten tijdens het 
onderzoek aan het licht zijn gekomen (en daardoor het terrein niet als verouderd is aangemerkt).  
 
Indicatie van herstructureringsresultaat tot eind 2013 

Het is mogelijk dat in de periode 2009 t/m 2013 meer hectares worden geherstructureerd dan de 
1.000 hectare die op basis van de taakstelling (1.795 hectare in de periode 2005 t/m 2015) mag 
worden verwacht. Dit is onder andere het gevolg van het vlotte verloop van enkele van de 
projecten, de aanvullende inzet van kredietcrisismiddelen (door de provincie in 2009) en de 
mogelijke effecten van de inzet van de gedecentraliseerde Rijksmiddelen.  
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Overzicht hectares 

Hieronder staan de hectares die in de voorgaande paragrafen zijn genoemd samengevat 
weergegeven voor de ‘korte termijn’, met de nadruk op de periode 2009 t/m 2013, die samenvalt 
met de decentralisatie van de rijksmiddelen ihkv het landelijke Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020 (tabel 4.2). 
 
Tabel 4.2 Overzicht herstructurering door BOM/BHB (indicatief) 

 

Provinciale aanpak van veroudering via BOM-BHB 

 Periode Aantal hectares 

Aanpak BOM/BHB 
(taakstelling) 

2005 t/m 2011 1.000 hectare 

Aanpak BOM/BHB 
(taakstelling) 

2005 t/m 2015 1.795 hectare 

Provinciale aanpak van veroudering via BOM-BHB 2009 t/m 2013 

 Periode Aantal hectares 

Aanpak BOM/BHB 
(prognose obv taakstelling) 

2009 t/m 2013 1.000 hectare 

 
 
4.2.3 De inzet van de gedecentraliseerde Rijksmiddelen voor periode 2009 t/m 2013 

Via het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 wenst het Rijk 20,3 miljoen euro te 
decentraliseren aan de provincie Noord-Brabant voor financiering van projecten die in de periode 
2009 t/m 2013 plaatsvinden. Niet het volledige bedrag is nog “vrij” beschikbaar, omdat in de 
aanloop naar het convenant, een deel van deze middelen via de TOPPER-regeling door het Rijk 
toegezegd zijn aan projecten in Oss, Tilburg en Breda. 
 
In samenwerking met de in regionaal verband samenwerkende gemeenten wordt gezocht naar 
herstructureringsprojecten die op korte termijn kunnen worden gestart met de gedecentraliseerde 
rijksmiddelen. 
De inzet van die middelen (qua hoogte van bijdragen en qua selectie van projecten) wordt met de 
regio bepaald in de periode april - december 2010. Het thema wordt geagendeerd in de regionale 
overleggen. Met de uitkomsten van het onderzoek naar de veroudering (op basis van ruimtelijke 
kwaliteit Royal Haskoning) zal de herstructureringsopgave nader in beeld worden gebracht (aan de 
hand van de “urgentielijst” met terreinen met een “score” minder dan 61 punten). De doelstelling 
is om tot een definitieve lijst van verouderde terreinen te komen.  
Aan de regionaal samenwerkende gemeenten wordt gevraagd om op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek aan te geven of er terreinen zijn waar wel een herstructureringsopgave ligt maar 
door financiële knelpunten stagnatie dreigt, én of die herstructureringsopgave snel kan worden 
opgepakt (quick-wins). Die terreinen zullen additioneel (en zover de beschikbare financiële 
Rijksmiddelen dit toelaten) worden toegevoegd aan een projectenoverzicht bij dit 
herstructureringsprogramma.  

De provincie hanteert richtlijnen/randvoorwaarden bij de toedeling van het geld. In het 
onderstaande kader staat toegelicht hoe de verdeling van de middelen in de regio’s plaatsvindt. Dit 
wordt nader uitgewerkt in een subsidieregeling. 
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Kader 4.1 Proces en richtlijnen voor inzet en verdeling gedecentraliseerde Rijksmiddelen 

In april 2010 wordt op basis van de onderzoeksresultaten van Royal Haskoning de discussie in de 
regionale overleggen aangegaan om voor de periode tot en met 2013 tot een selectie/prioritering 
te komen van herstructureringsprojecten. Om een kader mee te geven aan de regionale priorite-
ring van aan te pakken bedrijventerreinen, zet de provincie in op het hanteren van onderstaande 
randvoorwaarden richting gemeenten om in aanmerking komen voor de gedecentraliseerde Rijks-
middelen. De randvoorwaaren worden nog nader uitgewerkt en vertaald in een (subsidie)regeling: 
1. Veroudering: Op het terrein moet sprake zijn van veroudering. De veroudering kan worden 

onderbouwd door het hanteren van de onderzoeksgegevens van Royal Haskoning (december, 
2009). Uitgangspunt is dat terreinen die lager dan 61 scoren verouderd zijn. Met goede 
argumenten mag de regio wel de keuze maken om een terrein dat 61 of hoger scoort toch 
prioriteit te geven; 

2. Uitvoeringsgereed: de herstructurering dient voor 2014 in uitvoering te zijn; 
3. Omvang: Het terrein waarop de herstructurering plaatsvindt, moet een minimale omvang 

hebben van 20 hectare (bruto). Hiermee wordt geborgd dat terreinen worden aangepakt die 
ruimtelijk en functioneel een zodanige omvang hebben dat de inzet op herstructurering aan 
een substantieel aantal (toekomstige) gebruikers ten goede kan komen; 

4. Cofinanciering: Minimaal 50% van het investeringsgeld voor het (deel)project dient gedragen te 
worden door andere partijen dan provincie (inclusief BHB).  

5. Regionale afstemming: het project maakt deel uit van een regionaal afgestemd 
herstructureringsprogramma voor de korte termijn. De inzet is om in december 2010 
hierover tot regionale afspraken te komen in de regionale overleggen; 

6. Masterplan: De herstructureringsaanpak past binnen een gedragen visie van overheid en 
bedrijfsleven op de verbetering van het vestigingsklimaat. Het is mogelijk dat voor terreinen 
waaraan de regio prioriteit toekent, nu nog geen Master- of herstructureringsplannen 
beschikbaar zijn: een door de raad vastgesteld herstructureringsplan dient dan uiterlijk 1 
januari 2012 gereed te zijn; 

7. Duurzaam beheer: Voor het terrein dient door gemeente “financieel commitment” te worden 
aangetoond voor het langdurige beheer van het terrein, al dan niet aangevuld met de 
activiteiten van een parkmanagement-organisatie; 

8. Publieke doeleinden: De (aanvullende) gedecentraliseerde Rijksmiddelen worden bij voorkeur 
geïnvesteerd in publieke doeleinden. De middelen kunnen ook deels worden benut voor het 
bekostigen van proceskosten 

Het regionale proces om tot selectie/prioritering te komen van herstructureringsprojecten op de 
korte termijn ziet er dan als volgt uit:  
Stap 1: Op basis van de onderzoeksresultaten van Royal Haskoning en de bovengenoemde 
randvoorwaarden gaan gemeenten in regionaal verband met elkaar in overleg en komen zij tot 
een prioritering van de in die regio aan te pakken verouderde bedrijventerreinen tot en met 2013; 
Stap 2: In het regionaal overleg van december 2010 worden afspraken over de 
herstructureringsprojecten bestuurlijk vastgelegd; 
Stap 3: De gemeenten met een geprioriteerd bedrijventerrein stellen een Masterplan op waarin 
tevens aandacht wordt besteed aan het duurzaam beheer en de (co)financiering. De 
regiogemeenten worden in het regionaal overleg door de betreffende gemeente(n) geïnformeerd 
over (de voortgang van) het Masterplan.  
Stap 4: Op basis van een door de raad vastgesteld Masterplan worden de gedecentraliseerde 
Rijksmiddelen door de provincie toegekend. De uitbetaling zal verlopen via een subsidie via de 
BOM/BHB als uitvoeringsorganisatie. 



30/39 Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant (PHP), 30 maart 2010 

4.3 Programma 2014-2020 (‘lange termijn’) 

Om het bedrijventerreinenbeleid duurzaam vorm te geven, heeft de provincie in haar (ontwerp-) 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) omschreven hoe ze in regionaal verband afspraken 
wil maken over samenhangend bedrijventerreinenbeleid voor zowel nieuwe als bestaande 
bedrijventerreinen.  
Op bestuurlijk niveau wil de provincie samen met gemeenten en waterschappen komen tot 
regionale agenda’s met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling. In die agenda komen provinciale 
en regionale ambitie samen, niet alleen als het gaat om werken/bedrijventerreinen, maar ook als 
het gaat om wonen en landschap. Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg in de juni/juli 
2010 gaat een provinciale werkgroep aan de slag met de thema’s over werken in de (ontwerp-
)Structuurvisie die in ieder geval in de regionale agenda’s een plaats moeten krijgen. De 
themagroepen leveren inbreng waarmee een eerste verkenning van de thema’s plaats kan vinden 
in de bestuurlijke regionale overleggen van juni/juli 2010. Herstructurering van 
bedrijventerreinen is daarin zeker dit jaar een belangrijk thema. 
 
Letterlijke tekst uit (ontwerp-)Structuurvisie: 

In regionale agenda’s voor werken zijn vanuit provinciaal belang in ieder geval de volgende 
aspecten opgenomen: 
• de vraaggestuurde regionale planning: dit betekent dat de regionale programma's afgestemd 

zijn op de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtevraag naar werklocaties. In de regionale 
programma’s voor werklocaties is een segmentatie op basis van verschijningsvorm wenselijk, 
namelijk werklocaties met een functionele-, moderne- en hoogwaardige verschijningsvorm. 
Daarnaast zijn er werklocaties met specifieke vestigingseisen: de logistiek en de 
milieuhinderlijke bedrijvigheid;  

• het regionale herstructureringsprogramma voor verouderde werklocaties en de mogelijkheden 
voor (regionale) verevening;  

• beheer en onderhoud van bestaande terreinen; 
• hoe wordt omgegaan met het principe van zorgvuldig ruimtegebruik, de SER-ladder, alsmede 

de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels (gronduitgifteprotocollen); 
• het benoemen van locaties waar voldoende ruimte aanwezig is of wordt geboden aan de 

ontwikkeling van bedrijven met een hinder- en risico-profiel en/of bedrijven met specifieke 

vestigingseisen. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de (toekomstige) ruimtevraag 
van deze bedrijven. Per locatie wordt de hoeveelheid ruimte met de daarbij horende 
inrichtingseisen, het uitgifteprotocol en de manier waarop dit wordt veilig gesteld vastgelegd 
om conflicterende situaties te voorkomen; 

• een verduurzaming van de werklocaties door in te zetten op een duurzame inrichting van de 
locaties en de (verdere) ontwikkeling van energieneutrale werklocaties, het gebruik van 
restwarmte, bodemenergie en de mogelijkheden voor energiewinning met biomassa en wind; 

• het aangeven van werklocaties of delen daarvan die als gemengde economische terreinen 
worden aangemerkt;  

• het stedelijk concentratiegebied brengt de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar 
kantoorruimte in beeld. Op basis hiervan worden keuzen gemaakt over de gewenste regionale 
ontwikkeling. Binnen het stedelijk concentratiegebied ligt het accent voor grote nieuwe 
locaties of uitbreidingen bij hoogstedelijke zones en stedelijke knooppunten. 
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Verder zal het thema multimodaliteit toegevoegd worden aan de bovenstaande thema’s die nader 
uitgewerkt zullen worden. Voorstel is om daarnaast een eerste verkenning te doen op het thema 
voorzieningen/detailhandel, omdat dit samenhangt met het bedrijventerreinenbeleid. Voor dit 
jaar zal het vooral een eerste verkenning betreffen, die in latere jaren mogelijk meer uitgewerkt kan 
worden. 
 
Na de eerste verkenning werken de themagroepen het thema verder uit en benoemen de 
instrumenten die de provincie aan de (ambtelijke) Werkgroepen Werken van de regionale 
ruimtelijke overleggen mee willen geven om te komen tot concrete plannen/afspraken op het 
gebied van werken. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk leidt tot een drietal producten: 
1. een onderzoeksrapport met basisinformatie per (sub)regio; 
2. een leidraad (handleiding/format). Hierin wordt duidelijk gemaakt aan welke 

randvoorwaarden de afspraken inzake de regionale agenda’s moeten voldoen vanuit de 
provincie (bijvoorbeeld als het gaat over verevening, duurzaam beheer, e.d.). Deze leidraad 
geeft het kader aan waarbinnen de regionale agenda’s werken met de regio uitgewerkt kunnen 
worden tot concrete regionale afspraken; 

3. een rapportage met daarin een verkenning van de mogelijkheden tot (financiële) prikkels voor 
de regio’s. 

 
De bedoeling is dat deze producten in september/oktober voorgelegd worden ter besluitvorming 
aan het college van GS. Na goedkeuring door GS worden ze ter beschikking gesteld aan de regio’s, 
en kunnen vervolgens gebruikt worden ter voorbereiding van de bestuurlijke overleggen in 
december. In december 2010 zou dan in de regio’s invulling kunnen worden gegeven aan de 
eerste generatie regionale agenda’s (waarvan werken onderdeel uitmaakt). De drie genoemde 
producten en het instrumentarium in het verlengde daarvan, vormen de provinciale input daartoe 
op het gebied van werken. De uitkomsten van de bestuurlijke overleggen op regionaal niveau 
zullen weer van invloed zijn op de verdere uitwerking van de diverse thema’s.  
 
De bedoeling is dat dit een (jaarlijks) terugkerend proces wordt ter voeding van de cycli van de 
regionale agenda’s werken. 
 





Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant (PHP), 30 maart 2010 33/39 

Hoofdstuk 5 Financiering 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten van herstructurering en wordt een toelichting 
gegeven op de middelen die aan de herstructurering worden besteed. Het gaat om de inzet van 
middelen op de “korte termijn” met een nadruk op de inzet van middelen in de periode 2009 t/m 
2013. Dat is de periode die samenvalt met de decentralisatie van rijksmiddelen in het kader van 
het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020. 
 
Voor de financiering van de herstructurering van bedrijventerreinen op de lange termijn wordt 
verwezen naar hoofdstuk 3. In dat hoofdstuk staat omschreven hoe de provincie beleid ontwikkelt 
om financieringsmogelijkheden te creëren.  
 
 
5.2 Overzicht van geschatte kosten voor herstructurering  

In totaal is de verwachte herstructureringsopgave in Noord-Brabant op dit moment circa 2.700 
hectare (zie hoofdstuk 2 waar resultaten van onderzoek Royal Haskoning zijn vermeld). Voor het 
ramen van de kosten van de mogelijke revitaliseringen en de mogelijke zware revitaliseringen zijn 
de kengetallen gebruikt van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen. Hiermee rekening 
houdend zal de huidige herstructureringsopgave uitkomen op ongeveer € 660 mln. Voor een 
nadere onderbouwing van deze geschatte kosten wordt verwezen naar het onderzoek van Royal 
Haskoning (bijlage). 
 
 
5.3 Overzicht van inzet publieke middelen voor herstructurering 

5.3.1 Provinciale aanpak van veroudering via BOM-BHB 

Voor de looptijd van 2009 t/m 2013 investeert de provincie circa € 38,7 miljoen in de 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen (tabel 5.1). De middelen stelt de provincie 
beschikbaar aan de BOM voor procesmanagement (zie hieronder onder a) en aan de BHB als 
investeringskapitaal (zie hieronder onder b).  
 
Tabel 5.1 Onderverdeling van het provinciaal investeringskapitaal in BOM en BHB (in euro’s) 

 2005 t/m 2015 Waarvan in periode
2009 t/m 2013

a) Procesmanagement BOM 

Provinciale middelen in BOM 9.382.106 5.075.487

b) Participatiemiddelen BHB 

Provinciaal kapitaal in BHB 
(waarvan 10 miljoen euro nog door PS vast te stellen) 

53.587.000 33.587.000

Inbreng vanuit BOM in BHB 
(deels provinciaal kapitaal en deels Rijksmiddelen) 

4.5000.000

Subtotaal BHB 58.087.000 33.587.000

Totaal werkkapitaal BOM en BHB 67.469.106 38.662.487
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a) Procesmanagement (BOM) 
Ten aanzien van procesmanagement stelt de provincie in de periode 2005 t/m 2015 circa € 9,4 
miljoen ter beschikking aan de BOM. In de periode 2009 t/m 2013 is dat circa € 5 miljoen. De 
middelen worden primair ingezet voor de begeleiding van processen en projecten.  
 
b) Investeringskapitaal (BHB) 
Als de provincie conform planning in 2011 overgaat tot investering van de 3e tranche van € 10 
miljoen in de BHB (nog vast te stellen door PS), verkrijgt de BHB in de periode 2005 tot en met 
2015 € 53,6 miljoen aan investeringsmiddelen van de provincie. Naast de middelen die door de 
provincie zijn ingebracht is door de BOM een bedrag van € 4,5 miljoen ingebracht als 
investeringskapitaal in de BHB. Dat geld is (indirect) afkomstig van zowel de aandeelhouder 
Ministerie van Economische Zaken als de aandeelhouder Provincie Noord-Brabant. Het totale 
investeringkapitaal van de BHB komt daardoor op meer dan € 58 miljoen (tabel 5.1). Voor de 
periode 2009 t/m 2013 betekent dit, dat de provincie circa € 33,6 miljoen aan de BHB ter 
beschikking heeft gesteld. 
 
 
5.3.2 Inzet gedecentraliseerde middelen voor periode 2009 t/m 2013; Ex-Topper (€ 

20,3 miljoen) 

TOPPER was een subsidieregeling waarmee het ministerie van Economische Zaken (EZ) een 
financiële impuls gaf aan de herstructurering van (boven)regionale bedrijventerreinen van 
nationaal economisch belang. De regeling TOPPER is per 1 januari 2005 in werking getreden en 
is eind 2008 gesloten. Het Rijk heeft besloten niet met een opvolgende regeling te komen, maar 
om de gereserveerde middelen te decentraliseren aan provincies. Die middelen worden vaak 
benoemd als “Ex-Topper”-middelen. 
Het Rijk heeft tot en met 2013 landelijk maximaal € 107,6 miljoen beschikbaar gesteld om te 
decentraliseren. In het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 is een verdeling afgesproken, 
waarbij de provincie Noord-Brabant op € 20,3 miljoen aanspraak kan maken.  
 
De € 20,3 miljoen die het rijk in het convenant heeft benoemd komt niet volledig “vrij” 
beschikbaar aan de provincie, omdat van de rijksmiddelen al ruim € 6 miljoen toegekend is aan 
drie projecten, waardoor een bedrag van ruim € 14 miljoen resteert dat de provincie kan toedelen 
aan de inzet op herstructurering. Hieronder staat een nadere toelichting. Onder I staat 
omschreven op welke projecten al (door Rijk) financieel is ingezet; onder punt II hoe de provincie 
aanvullende projecten wil financieren.  
 
I. Inzet gedecentraliseerde Rijksmiddelen door Rijk (periode 2009 t/m 2013) 
Door toezeggingen, in het kader van de TOPPER-regeling, is eind 2008 circa € 6,1 miljoen door 
het Rijk toegedeeld aan projecten in Tilburg, Oss en Breda. In de onderstaande tabel staan deze 
projecten benoemd. 
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Tabel 5.2 Inzet gedecentraliseerde Rijksmiddelen door Rijk 2009-2013 (in euro’s) 

 

Bedrijventerrein(en) Omschrijving project Omvang 
Terrein  
(bruto hectares) 

Topper Subsidie 

Gemeente Tilburg  
Loven/Kraaiven/ Kanaalzone* 

Opwaarderen kades tot 
vaarklasse IV en vergroten 
multimodaliteit 

430 hectare 2.500.000 

Gemeente Breda  
De Krogten / Emer-Hintelaken* 

Uitvoering Masterplan 
Herstructurering 

423 hectare 1.123.000 

Gemeente Oss  
Moleneind Landweer Danenhoef  

Projectplan Reconstructie 
van de Bedrijvenas N329 

245 hectare 2.500.000  

Totaal   6.123.000 

* Herstructureringsprojecten waar de provincie Noord-Brabant via inzet met BOM/BHB bij betrokken is. 

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 2010 

 
II. Inzet gedecentraliseerde Rijksmiddelen door provincie Noord-Brabant (periode 2009 -2013) 
Een groot deel van de gedecentraliseerde middelen is nog niet toegedeeld aan projecten.  
De provincie kiest er voor het beheer en besteding van de gelden via de BOM/BHB te laten 
verlopen. De randvoorwaarden die de provincie hanteert bij de verdeling van de middelen worden 
nog nader uitgewerkt en vertaald in een (subsidie)regeling. 
Anders dan de huidige inzet van de middelen, die al door de provincie in de BOM/BHB zijn 
geïnvesteerd, worden de (aanvullende) gedecentraliseerde Rijksmiddelen bij voorkeur geïnvesteerd 
in publieke ruimte en doeleinden op het betreffende bedrijventerrein. De middelen kunnen ook 
deels worden benut voor het bekostigen van proceskosten. Hierdoor blijft de integrale aanpak van 
terreinen mogelijk, doordat het wegvallen van de TOPPER-subsidie (die zich in 2005 t/m 2008 
vooral richtte op investeringen in de publieke ruimte) daarmee gecompenseerd wordt.  
De middelen wil de provincie evenwichtig over de regio’s reserveren gerelateerd aan de 
verouderingsopgave (zie tabel 2.1 en 2.2). Deze verdeling is onder voorbehoud. De provincie kan 
de definitieve verdeling/toekenning van middelen over de regio’s aanpassen, indien bijvoorbeeld 
blijkt dat in bepaalde regio’s budget onder- of overvraagd wordt. Het staat gemeenten (afzonderlijk 
of in een regionaal samenwerkingsverband) open om een beroep te doen op het proces- of 
investeringsgeld, indien hier aantoonbaar regionale afspraken aan ten grondslag liggen.  
 
De Rijksmiddelen kunnen verspreid over meerdere jaren worden gedecentraliseerd aan de 
provincie Noord-Brabant. Hiermee wordt aan het kasritme van het Rijk tegemoet gekomen. 
Gezien de voorbereidingstijd die gepaard gaat met het starten van de nieuwe projecten is niet de 
verwachting dat in 2010 een groot beroep wordt gedaan op de gedecentraliseerde Rijksmiddelen. 
In de onderstaande tabel is de verwachte aanspraak op de te decentraliseren middelen opgenomen 
(Tabel 5.3). In samenspraak met het ministerie van Economische Zaken wordt afgestemd wanneer 
tot daadwerkelijke betaling kan worden overgegaan.  
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Tabel 5.3 Verwachte aanspraak op te decentraliseren Rijksmiddelen 2009 t/m 2013 

 

Jaar Bedrag (in euro’s)  

2009 0 

2010 600.000 

2011 5.500.000 

2012 5.000.000 

2013 3.000.000 

Totaal 14.100.000 

 
De in tabel 5.3 genoemde bedragen zullen uitsluitend door de provincie besteed worden 
aan externe investeringen en de betaling van kosten die gemoeid zijn met de herstructurering-
projecten in het kader van de uitvoering van het Provinciaal herstructureringsprogramma. Tot 
deze kosten behoren ook de kosten voor procesmanagement en planvoorbereidingskosten 
die toerekenbaar zijn aan de betreffende projecten. De kosten die door een uitvoerende organisatie 
worden gemaakt en voor vergoeding uit de gedecentraliseerde Rijksmiddelen ontvankelijk 
zijn, zullen verhoudingsgewijs nimmer meer bedragen dan de verhouding van de kosten voor 
procesmanagement zoals die in eerdere periodes is gebleken. Zie daarvoor bijvoorbeeld de 
verhouding tussen proceskosten (via BOM) en de investeringen (via BHB) in tabel 5.1. 
 
 
5.3.3 Mogelijke inzet van aanvullende middelen 

Het is niet mogelijk om in dit herstructureringsprogramma een volledig inzicht/overzicht te geven 
van de gemeentelijke, rijks- en Europese middelen die worden ingezet in de herstructurering. Het 
is wel mogelijk om een indicatief overzicht van de regelingen en investeringen te geven met daarin 
een verwachting welke budgetten/regelingen mogelijk kunnen bijdragen aan de herstructurering 
van verouderde terreinen. Het streven is om in een vervolg herstructureringsprogramma de 
projectenlijsten en middelen aan te vullen (samen met gemeenten cq. regio’s). De onderstaande 
informatie over (mogelijk aanvullende) budgetten voor herstructurering is daarom (nog) niet 
volledig en/of accuraat en geldt nadrukkelijk als ‘een eerste aanzet’.  
 
I Bodemsaneringsmiddelen (Rijk) 

In het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 heeft het Rijk € 244 miljoen uit bestaande 
subsidieregelingen gelabeld aan de inzet voor de herstructureringsopgaven (Artikel 6a lid1). Een 
deel van dat geld (€ 107 miljoen) zijn middelen voor bodemsanering.  
De subsidie is bestemd voor bodemverontreiniging die deels is veroorzaakt vóór 1975 op terreinen 
die nu en na afronding van de bodemsanering nog minimaal vijf jaar in gebruik zullen zijn als 
bedrijventerrein. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie, konden eigenaren of erfpachters 
zich vóór 1 januari 2008 aanmelden bij een ‘bevoegd gezag Wet bodembescherming’. 
 
De provincie Noord-Brabant heeft inzicht in de locaties en/of bedrijven die zijn aangemeld voor 
subsidie voor bodemsanering. Of de subsidie voor bodemsanering in het kader van herstructu-
rering kan worden ingezet kan pas worden beoordeeld bij het opstellen van (deel)plannen of 
Masterplannen voor herstructurering op bedrijventerreinen. De inzet van de middelen is daarom 
(nog) niet in de planning meegenomen in dit herstructureringsprogramma.  
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II Nota Ruimtebudget-MIRT traject (Rijk) 

Het Rijk heeft circa 100 miljoen euro aan Nota Ruimte projecten toegekend aan herstructurering 
(zie Kabinetsreactie Taskforce herontwikkeling bedrijventerreinen, 2009). Dit geld is afkomstig uit 
het budget om de plannen uit de Nota Ruimte uit te voeren. Het kabinet heeft daarvoor € 1 
miljard beschikbaar gesteld voor de periode 2011 – 2014. Het geld wordt ingezet voor een aantal 
complexe projecten voor de ruimtelijke prioriteiten van het Rijk.  
 
Alle projecten die het Rijk heeft geselecteerd voor het Nota Ruimte-budget worden opgenomen in 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het kader van het 
MIRT traject in Brabant hebben Rijk, provincie Noord-Brabant, de vijf grote steden in Brabant, 
Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) en de andere drie Brabantse regio’s in 2009 de 
“eerste generatie” van de Gebiedsagenda Brabant opgesteld. Daarin is de visie, ambitie en 
integrale ruimtelijke opgaven voor Brabant geformuleerd voor de lange termijn (tot circa 2030). 
De initiatiefnemers van de Gebiedsagenda gaan in de periode januari - mei 2010, samen met de 
andere Brabantse regio’s (West, Midden, Noordoost en Zuidoost-Brabant), komen tot een 
projectenoverzicht en uitvoeringsprogramma. In dit proces worden mogelijk projecten benoemd 
die bijdragen aan het realiseren van de herstructureringsopgave in Noord-Brabant, maar mogelijke 
budgetten en terreinen zijn nu niet bekend.  
 
III Fonds Economische Structuurversterking- FES (Rijk) 

In het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 (Artikel 6, lid 2) heeft het Rijk € 52 miljoen uit 
het FES budget t/m 2013 gereserveerd voor de landelijke herstructurering van bedrijventerreinen. 
Om hierop aanspraak te maken dienen de provincies daarvoor samen met gemeenten uitgewerkte 
projectvoorstellen in te dienen. Het Rijk beslist uiteindelijk welke projecten FES-bijdragen 
ontvangen. De projectvoorstellen moeten betrekking hebben op bedrijventerreinen die voldoen 
aan diverse criteria; o.a. het bedrijventerrein is van belang voor de nationale economie, het terrein 
kampt met een urgente en omvangrijke problematiek, kan kosteneffectief geherstructureerd 
worden en is na herstructurering economisch kansrijk. Het Rijk heeft het streven om de definitieve 
vaststelling van FES-bijdragen in 2010 af te ronden. Het proces dat tot eind 2010 wordt 
doorlopen, ziet er samengevat als volgt uit: 
- Begin 2010 maakt Rijk bekend welke internationaal georiënteerde activiteiten binnen de 

Pieken in de Delta's voor dit doel in aanmerking komen;  
- Circa vier maanden na deze formele oproep kunnen provincies in samenwerking met de 

gemeenten projecten aandragen;  
- Conform de vereisten van de FES-wet worden de ingediende projecten getoetst door een 

(onafhankelijke) externe adviescommissie met drie leden. De commissie verifieert of de 
projecten voldoen aan de bovengenoemde criteria en adviseert het Rijk over de prioritering en 
kosteneffectiviteit van projectvoorstellen;  

- Op basis van het advies van de externe adviescommissie stellen de ministeries van EZ en 
VROM een gerangschikte lijst met projecten vast. Zo ontstaat een lijst met FES-bijdragen aan 
projecten voor een totaal van € 53 miljoen. 

 
De provincie Noord-Brabant wil in het kader van het doorlopen van het MIRT-traject (in 2010) 
samen met de initiatiefnemers van de Gebiedsagenda terreinen identificeren en voordragen bij het 
Rijk voor de inzet FES-middelen. Naar verwachting liggen de te herstructureren 
bedrijventerreinen van nationaal belang in regio’s als West Brabant (in verband met vele 
infrastructurele en economische ontwikkelingen), de A2 Zone en Zuidoostvleugel (in verband met 
Brainportambities).  



38/39 Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant (PHP), 30 maart 2010 

IV Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

De provincie erkent dat de EFRO middelen een stimulerende rol kunnen spelen bij de 
totstandkoming van herstructurering van bedrijventerreinen. Daar waar mogelijk zal de provincie 
Noord-Brabant haar partners wijzen op de mogelijkheden die het OP-Zuid programma biedt. De 
middelen waarvan bekend is dat deze gedurende de looptijd van het Provinciale 
Herstructureringsprogramma een bijdrage leveren aan de (inzet op) herstructurering zijn 
hieronder ter informatie opgenomen  
 
De EFRO middelen worden via het OP-Zuid programma (Operationeel Programma Zuid 
Nederland/ Stimulus) toegekend aan een diversiteit aan projecten. In het kader van “prioriteit 2 - 
Attractieve regio’s” kunnen gemeenten projecten indienen voor het verbeteren van de kwaliteit 
van bestaande bedrijventerreinen. De herstructurering van bedrijventerreinen is echter één van de 
circa tien thema's waarvoor een bijdrage kan worden verkregen. Dit betekent dat niet alle 
aanvragen voor bedrijventerreinen kunnen worden gehonoreerd.  
 
De gemeenten Eindhoven, Veghel en Breda hebben via EFRO in totaal € 6,8 miljoen toegekend 
gekregen voor herstructurering (zie tabel 5.4). De provincie heeft in die projecten circa 7,5 miljoen 
euro gecofinancierd. In Eindhoven en Breda worden deze middelen ingezet op bedrijventerreinen 
waar de BOM/BHB betrokken is bij herstructurering.  
 
Voor prioriteit 3, dat de veilige en aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor de bewoners van 
de negen GSB-steden in Zuid-Nederland nastreeft, is circa € 15,1 miljoen over. Mogelijk dat hier 
voor een 2 tot 3-tal projecten nog een beroep op gedaan kan worden.  
 
Tabel 5.4 Inzet van EFRO middelen op bedrijventerreinen in Brabant (bedragen in euro’s) 

Bedrijventerrein Looptijd EFRO  Rijk/ 
Nota 
Ruimte 

Gemeente en 
Provincie 

Overig 
 

Gemeente Eindhoven  
De Hurk 
Transformatie 
Meerenakkerweg 
Totaal: 15.296.830 

31-10-2008 
01-04-2011 

3.040.310 6.800.000 Gemeente 2.166.520 
Provinciaal geld  
via OP-ZUID 
2.000.000 

Provinciaal geld  
via Cofinan-
cierings-regel  
Verkeer en 
Vervoer 
1.290.000 

Gemeente Breda  
Emer-Noord - Hintelaken 
Revitalisering 
Totaal: 3.630.130 

14-11-2008 
15-05-2011 

1.272.641  Gemeente 1.812.071 
Provinciaal geld  
via OP-ZUID 
545.418 

 

Gemeente Veghel  
Amert, Dorshout en 
Eikelkamp  
Bedrijventerreinen 
futureproof 
Totaal: 10.304.733 

01-11-2008 
30-06-2013 

2.500.000 1.000.000 Gemeente 2.169.282 
Provinciaal geld  
via OP-ZUID 
3.044.150 

Provinciaal geld  
via 
Gebiedsgerichte 
aanpak 
(GGA) 591.300  
Bedrijfsleven 
1.000.000 

Totaal  6.812.951    

*  Herstructureringsprojecten waarbij provincie Noord-Brabant via inzet met BOM/BHB bij betrokken is. 

Bron: Stimulus
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Hoofdstuk 6 Monitoring 

 
6.1 Monitoring van veroudering 

IBIS is landelijk de basis om de verouderingsopgave van Nederland te bepalen. Om ervoor te 
zorgen dat dezelfde systematiek wordt gebruikt bij de planning als bij de monitoring sluiten wij ons 
aan bij het voorstel van het Rijk te blijven monitoren via IBIS. De provincie Noord-Brabant blijft 
daarom jaarlijks de IBIS enquête uitvoeren en zoekt hierbij aansluiting bij wat daarover is 
afgesproken in Artikel 8 van het Convenant bedrijventerreinen 2010-2010. 
 
De provincie Noord-Brabant zal de resultaten uit het onderzoek van Royal Haskoning actief onder 
de aandacht brengen bij gemeenten, zodat de gegevens kunnen worden benut bij het verbeteren 
van de invulling van IBIS-cijfers. De inventarisatie van de kwaliteit en veroudering vormde een 
grondige analyse waarbij bedrijventerreinen voor het eerst volgens een eenduidige methodiek in 
eenzelfde periode zijn geanalyseerd.  
 
 
6.2 Monitoring van voortgang van het provinciale  

In IPO-verband wil de provincie afspraken maken met het Rijk over de wijze waarop de voortgang 
van het Provinciaal herstructureringsprogramma (PHP) wordt gemeten. Het PHP zal zowel 
‘kwantitatief’ als ‘kwalitatief’ moeten worden gemonitord. 
 
De focus zal liggen op de kwantitatieve monitoring, dat wil zeggen: het monitoren van hectares en 
besteding van provinciale middelen (in euro’s). Zulke gegevens kunnen in de IBIS-enquête worden 
meegenomen (zie paragraaf 6.1). 
 
Het monitoren van het kwalitatieve gedeelte zal via jaarlijkse gesprekken tussen Rijk en de 
provincie plaatsvinden. Het gaat dan onder o.a. de volgende onderwerpen: mate van regionale 
samenwerking, organisatorische invulling, prioritering van projecten, duurzaam beheer, 
duurzaamheid etc. 
Het Rijk beziet momenteel of dit via reguliere MIRT-voortgangsgesprekken kan plaatsvinden. De 
provincie verwacht dat er op korte termijn (medio 2010), in IPO verband, een voorstel met Rijk 
kan worden geformuleerd over hoe en wanneer het kwalitatieve gedeelte wordt gemonitord.  
 
 
6.3 Monitoring BOM/BHB projecten 

Het lopende afsprakenkader tussen de BOM/BHB en de provincie Noord-Brabant omvat de 
taakstelling in te herstructureren aantal hectaren gedurende de periode 2005 t/m 2015. Daarbij 
zijn ijkmomenten voor 2011 en 2015 gesteld. De BOM/BHB verstrekt de provincie periodiek een 
voortgangsrapportage, waarin staat aangegeven welke projecten in 2011 en 2015 gereed (dienen 
te) zijn en hoeveel hectaren op die datum geherstructureerd zijn.  
Aanvullend zullen tussen de provincie en BOM/BHB afspraken worden gemaakt over het 
monitoren van de inzet van de gedecentraliseerde rijksmiddelen De uitbetaling/toedeling van de 
middelen zal verlopen via een provinciale subsidieregeling waarin de BOM/BHB als 
uitvoeringsorganisatie wordt aangewezen. 
 


