
Stap 7 De locatie 
wordt bestemd (voor 
XXL-logistiek).

Stap 3 Er klopt een bedrijf 
aan met een concrete vraag 
voor XXL-logistiek (of er is 
een bundeling 
van vragen).

XXL-logistiek: Een doordachte, selectieve aanpak voor grootschalige logistieke centra in Noord-Brabant

Waaruit bestaat de aanpak?

Focus op regionale meerwaarde 

Samen met gemeenten willen we 
sturen op regionale meerwaarde 
van logistieke bedrijven. Past 
het bedrijf in het regionale 
ecosysteem? Wat kan het 
betekenen voor Brabant? Daarover 
maken we regionale afspraken. 
Dat is de selectieve aanpak. 
Daarin bieden we maatwerk.

Er zijn regionale afspraken gemaakt over de 
plekken waar XXL-logistiek zich kan vestigen. 

Dat gebeurt vraaggericht: wanneer een bedrijf met 
een concrete vraag komt, wordt dit afgestemd met 
regiogemeenten en provincie. Daarna start de  
gemeente een ruimtelijke 
procedure om de 
ontwikkeling te realiseren.

Ook doen we onderzoek naar brownfields. Dat 
zijn bestaande bedrijventerreinen. Zo krijgen 

we meer zicht op wat daar wel of niet mogelijk is voor 
XXL-logistiek.

Daarnaast is er een beperkt aantal greenfields 
aangewezen. Om een plan te maken voor een 

bedrijventerrein, is namelijk een minimale oppervlakte 
aan ruimte nodig. Deze locaties worden daarna ook 
vraaggericht doorontwikkeld.

Regionale binding: 
Brabantse toeleveranciers en afnemers, innovatiepartners,  
gebruik van regionale haven, spoor, buis, binnenvaart.

Balans tussen maatschappelijke  
en economische waarde:
Inzet regionaal personeel, afspraken over goede huisvesting 
arbeidsmigranten, samenwerking met onderwijs, bijdrage 
klimaatopgave en energietransitie, (sociale) innovatie.
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Hoe komen locaties voor XXL-logistiek tot stand?

Stap 1 De gemeente stelt een structuurvisie of omgevingsvisie 
op en betrekt daarbij de omgeving. Daarbij wordt diep, rond 
en breed gekeken naar de waarden van het gebied. Dus naar 
alle lagen, van bodem tot lucht, naar het sociale, economische 
en duurzame effect en samen met alle betrokkenen.

Stap 2 Provincie en gemeenten maken jaarlijks samen regionale 
bedrijventerreinafspraken. Dat gebeurt op basis van prognoses over 
de vraag naar ruimte. De plekken die mogelijk ontwikkeld kunnen 
worden, worden “op oranje gezet”.

Stap 4 Tijdens de 
regionale overleggen 
zetten gemeenten en 
provincie samen een 
locatie op “groen”.

Stap 5 De gemeente 
maakt een omgevingsplan/ 
bestemmingsplan. Diverse 
onderzoeken en participatie 
zijn onderdelen 
van dit proces.

Stap 6 De provincie kijkt 
mee of het omgevingsplan/ 
ontwerpbestemmingsplan 
past binnen bijvoorbeeld de 

(interim) omgevings-
verordening en regionale 
afspraken.

Waarom is deze aanpak nodig?
•  Groeiende behoefte van consumenten en bedrijven aan logistieke dienstverlening
•  Grote distributiecentra hebben impact op landschap, stad en infrastructuur
•  Balans tussen kwaliteit van de leefomgeving en kansen voor de Brabantse economie

We hebben overleg met het Rijk en de regio's over de goederenvervoercorridor,  
het clusteren van logistieke knooppunten en de impact op het landschap.

Vraaggericht ontwikkelen

XXL-LOGISTIEK

> 5 ha.

+ 128.000 
Banen/
werkgelegenheid

500 ha.
Uitbreidingsvraag voor 
logistieke bedrijven tot 2030 

B.V. 

XXL-logistiek in Brabant

XXL-locaties 
in Brabant

XXL-LOGISTIEK
BEDRIJVEN

XXL-LOGISTIEK


