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SAMENVATTING 
 
A   Vraagstelling, methodiek en proces 
 

De Provincie Noord-Brabant heeft Bureau BUITEN opdracht gegeven 
voor het opstellen van een prognose van de behoefte aan bedrijven-
terreinen in de perioden 2014-2020, 2021-2030 en 2031-2040. In 2015 
wil de provincie op basis van deze prognose nieuwe bestuurlijke af-
spraken maken over de programmering van bedrijventerreinen met de 
regio’s West, Midden, Noordoost en Zuidoost.  
 
De methodiek geeft de ruimtebehoefte als resultante van de verwach-
te ontwikkeling in drie modelcomponenten: de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, het aandeel van de banen in een sector dat op een 
bedrijventerrein wordt geaccommodeerd (“locatievoorkeur”) en het 
ruimtegebruik per baan op bedrijventerreinen (“terreinquotiënt”). De 
drie modelcomponenten zijn regio- en sectorspecifiek opgesteld en 
resulteren in regiospecifieke prognoses voor bedrijventerreinen.  
 
Voor de werkgelegenheid is uitgegaan van de prognose die door het 
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is opgesteld. De uitgangspun-
ten voor de ontwikkeling van locatievoorkeur en terreinquotiënt zijn 
regiospecifiek en in samenspraak met de regio’s opgesteld. De bege-
leidingscommissie kende per regio twee vertegenwoordigers en uit-
gangspunten en concept-uitkomsten zijn meerdere keren in de regio-
nale Werkgroepen Werken besproken. Ook in regionale bestuurlijke 
overleggen zijn de uitgangspunten besproken, en in elke regio is gesp-
roken met bestuurders over de ontwikkeling van de regio.  

 

 

Lichte stijging werkgelegenheid tot 2020, daarna daling 

De werkgelegenheidsprognose van het EIB laat een lichte banengroei 
tot 2020 zien in Noord-Brabant van 0,4% per jaar. In de periode 2021-
2030 volgt, in lijn met de demografische ontwikkeling, een lichte werk-
gelegenheidsdaling (-0,3% per jaar). Tussen 2031 en 2040 neemt de 
werkgelegenheid jaarlijks met -0,2% af. Per saldo is in de prognose 
sprake van een dalende werkgelegenheid bij traditionele bedrijventer-
reinen-sectoren, zoals industrie en bouw.  
 
Locatievoorkeur: aandeel banen op bedrijventerreinen groeit 

De locatievoorkeur geeft het aandeel van banen per sector dat op een 
bedrijventerrein is gevestigd. Een hogere locatievoorkeur betekent dat 
er relatief meer banen op bedrijventerrein gevestigd zijn. Per saldo 
neemt de voorkeur voor bedrijventerreinen nog verder toe. Vooral 
industrie en logistiek vestigen zich naar verwachting nog meer op be-
drijventerreinen o.a. omdat hier nog (milieu)ruimte beschikbaar is en 
de bereikbaarheid van bedrijventerreinen gemiddeld beter is dan van 
verspreide locaties. De locatievoorkeur in de dienstverlenende secto-
ren neemt naar verwachting iets af, door o.a. het Nieuwe werken.  
 
Ruimtegebruik per baan: per saldo stijging 

Het ruimtegebruik per baan (‘terreinquotiënt’) op een bedrijventerrein 
neemt naar verwachting nog toe. Met name voor de industrie en de 
logistiek wordt een lichte toename van het ruimtegebruik per werkza-
me persoon verwacht, omdat de arbeidsproductiviteit harder stijgt dan 



 

5   

 

de ruimteproductiviteit (met minder mensen meer doen, maar ook 
ruimte nodig houden voor machines/robotisering, opslag etc.).  
 
B   Prognose ruimtebehoefte per periode 
 
De uitkomst van de prognose is per regio en per periode weergegeven 
in tabel 1. De ‘ontwikkeling ruimtebehoefte’ geeft de ontwikkeling van 
de ruimtebehoefte weer. Figuur 1 geeft vervolgens de ontwikkeling 
van het totale areaal netto bedrijventerreinen weer. 
 
Tabel 1: Prognose ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per regio  

 
 
2014-2020: Ontwikkeling ruimtebehoefte in alle regio’s 

Tussen begin 2014 en eind 2020 neemt het benodigde areaal netto 
bedrijventerreinen in Noord-Brabant met +939 ha toe, ofwel gemid-
deld +134 ha netto per jaar. Daarmee ligt de ruimtebehoefte redelijk in 
lijn met de gemiddelde ontwikkeling in de afgelopen 15 jaar in Noord-
Brabant.  
 
 

2021-2030: Stagnatie ontwikkeling ruimtebehoefte 

Ook in de periode 2021-2030 wordt nog een positieve ontwikkeling 
van de ruimtebehoefte naar bedrijventerreinen verwacht, maar ligt 
deze met +137 ha voor 10 jaar lager dan in de eerste periode. Het tota-
le benodigde netto areaal bedrijventerreinen gaat daardoor langzaam 
richting een stabilisatie. Dat komt door een afvlakking van de aanvan-
kelijk nog toenemende ruimtebehoefte per sector. Daarmee volgt de 
bedrijventerreinenprognose min of meer de EIB-
werkgelegenheidsprognose, ondanks de per saldo toenemende loca-
tievoorkeur en terreinquotiënt.  
 
Voor de industrie zorgt de verwachte afname van de werkgelegenheid 
(ondanks toenemende locatievoorkeur en terreinquotiënt) zelfs voor 
een negatieve ruimtebehoefte. De logistiek is een sector die in alle 
regio’s in deze periode nog wel een positieve ontwikkeling van de 
ruimtebehoefte kent. 
 
Figuur 1: Ontwikkeling en prognose netto areaal bedrijventerreinen (ha) provincie 

 West Midden Noordoost Zuidoost Noord-Brabant 

2014-2020 (7 jaar) +353  +169  +178 +239 +939  

2021-2030 (10 jaar) +78  +50  +10  -1  +137 

2031-2040 (10 jaar) -53  -6  -60  -57  -175 

Totaal over 2014-
2040 (27 jaar) 

+377 +213 +128 +182 +901 
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2031-2040: Afname netto areaal bedrijventerreinen, behalve in logistiek  

Tussen begin 2031 en eind 2040 buigt de ontwikkeling van de ruimte-
behoefte naar bedrijventerreinen verder om. Per saldo resulteert voor 
alle regio’s een licht negatieve ruimtebehoefte, oftewel een daling van 
het totale netto areaal bedrijventerreinen van -18 ha per jaar. Daarbij 
geldt dat de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de industrie ne-
gatief is, maar de logistiek nog wel een positieve ruimtebehoefte kent.  
De negatieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte in de prognose laat 
het effect van de daling in de werkgelegenheid in de EIB-prognose 
zien. Het feit dat de locatievoorkeur voor bedrijventerreinen en het 
ruimtegebruik per baan per saldo wel stijgen, weegt niet op tegen de 
daling van de werkgelegenheid in vooral de industrie. 
 
 
C   Brabantse clusters 
 

Binnen de prognose-uitkomsten zijn de aandelen van de zes Brabantse 
clusters in beeld gebracht: Agro&Food, Biobased, HTSM, Life Sciences, 
Logistiek en Maintenance. De prognose van de ontwikkeling van de 
ruimtebehoefte in de Brabantse clusters ligt in lijn met de algemene 
raming van de ruimtebehoefte. De ruimtebehoefte van alle Brabantse 
clusters samen neemt tot 2020 nog behoorlijk toe, gevolgd door stabi-
lisatie en lichte afname van het totaal benodigde areaal richting 2040.  
 
Hierbij is het belangrijk op te merken dat de op termijn negatieve 
ruimtebehoefte in sommige clusters niet betekent dat deze clusters 
ook in economisch belang afnemen. De dalende ruimtebehoefte re-
flecteert vooral de door EIB verwachte werkgelegenheidsdaling, maar 
niet de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in deze clusters. On-

der invloed van een stijgende arbeidsproductiviteit kunnen de clusters 
dus in toegevoegde waarde en daarmee in economisch belang groeien, 
terwijl hun ruimtebehoefte afneemt.  
 
Bovendien is ook de ruimtebehoefte per cluster een resultante van 
deelclusters, niches en speerpunten daarbinnen (waarop juist het re-
gionale beleid kan zijn gericht). Ook binnen de clusters blijven er ruim-
tevragers waarvoor de juiste terreinen beschikbaar moeten zijn.  
 
 
D   Segmentering  

De prognose voor de behoefte aan bedrijventerreinen is toegedeeld 
naar verschillende kwalitatieve segmenten bedrijventerreinen. Hierbij 
is gebruik gemaakt van de indeling die in opdracht van de provincie 
door Haskoning is gemaakt naar: functionele terreinen, modern ge-
mengd terreinen, hoogwaardige terreinen, logistieke terreinen en ter-
reinen voor milieubelastende bedrijven.  
 
Per sector is bekeken hoe de voorkeur naar kwalitatieve segmenten 
zich naar verwachting ontwikkelt. In het algemeen wordt ervan uitge-
gaan dat het aandeel functioneel wat terugloopt, door een toenemen-
de behoefte aan kwaliteit en uitstraling. Verder hebben bedrijven 
steeds vaker behoefte aan terreinen die voldoen aan de specifieke 
vestigingseisen van hun type bedrijven, zoals logistieke terreinen voor 
logistieke bedrijven. Verder zal ook het aandeel hoogwaardige terrei-
nen naar verwachting wat toenemen.  
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Overigens wordt opgemerkt dat ook een behoorlijke mate van uitwis-
selbaarheid bestaat tussen verschillende type terreinen. Veel bedrijven 
zullen zich op meer dan één type terrein thuis voelen. Zo kan een goed 
ontsloten en representatief modern gemengd terrein voor veel bedrij-
ven uit veel sectoren een geschikte vestigingsplaats zijn als kavelgroot-
te, ontsluiting en milieuruimte voldoen aan hun vraag. Daardoor hoeft 
de totale ruimtebehoefte uit de logistieke sector ook niet  alleen op 
logistieke terreinen te worden geaccommodeerd. 
 
Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de ruimtebehoefte weer (positief of 
negatief) verdeeld naar de vijf kwalitatieve bedrijventerreinen seg-
menten. Omdat de industrie op termijn naar verwachting een vrijval 
van ruimte zal laten zien, terwijl de logistiek nog wel een ruimtevra-
gende sector blijft, kan er voor de regio’s een opdracht komen te lig-
gen in het ‘omvormen’ van de functionele terreinen van de industrie 
naar terreinen die inspelen op de behoefte van de logistiek.  
 
Tabel 2: Ontwikkeling ruimtebehoefte in netto ha per segment, Noord-Brabant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Raming zeehaventerrein Moerdijk 

Voor zeehavens is bekend dat niet de werkgelegenheid, maar de ont-
wikkeling van de goederenoverslag een goede verklarende variabele 
voor de ontwikkeling van de kadegebonden (natte) ruimtebehoefte. 
Voor de zeehaven Moerdijk is daarom een afzonderlijke raming opge-
steld om de behoefte aan kadegebonden terrein in beeld te brengen.  
 
Groeiende goederenstromen  

In de Havenstrategie van Moerdijk zijn vier scenario’s opgenomen van 
de groei van de goederenstroom, met het Global Economy- (GE) en het 
European Trend (ET)-scenario als meest waarschijnlijke. Het GE-
scenario gaat uit van een jaarlijkse groei in de goederenoverslag van 
de zeevaart in Moerdijk van 5,8% tot aan 2020 en 2,2% in de jaren 
daarna, terwijl het ET-scenario uitgaat van 5,0% jaarlijkse groei tot aan 
2020, gevolgd door 1,3% na 2020.  
 
Deze twee scenario’s zijn beide doorgerekend om recht te doen aan de 
onzekerheden. De overslag van de binnenvaart wordt in de raming 
gezien als afgeleide van de zeevaartoverslag en zit impliciet in de 
geraamde ruimtebehoefte. 
 
Intensivering ruimtegebruik  

De ruimteproductiviteit (overslag zeevaart in ton per ha) geeft aan 
hoeveel ruimte er nodig is om de verwachte toename in de goederen-
stroom te accommoderen. Volgens de Havenstrategie is er op dit mo-
ment op een aantal locaties nog overslagcapaciteit aanwezig. Boven-
dien wordt gestreefd naar een intensivering van het bestaande haven-

Noord-Brabant  2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Functioneel terrein  +171 -106 -132 

Modern gemengd terrein  +290 +125 +47 

Hoogwaardig terrein  +182 +92 +36 

Logistiek terrein  +203 +184 +87 

Terrein milieubelastende bedrijven +92 -158 -211 

Totaal alle segmenten +939 +137 -175 
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complex, om ruimte te maken voor uitbreiding en nieuwe vestiging 
van bedrijven.  
 
De verwachting is daarom dat de ruimteproductiviteit in de toekomst 
toeneemt. Het uitgangspunt voor deze raming is +2% jaarlijkse groei 
tot aan 2020, +1% tussen 2020 en 2030 en +0,5% jaarlijkse groei van 
de ruimteproductiviteit tussen 2030 en 2040. 
 
Prognose ruimtebehoefte kadegebonden terreinen 

De uitkomsten komen tot de prognose dat het netto areaal kadege-
bonden terreinen zich in het GE-scenario zal ontwikkelen van 894 ha in 
2013, naar 941 ha in 2020, tot 1.055 ha in 2030.  
 
Tabel 3 geeft de verwachte ontwikkeling volgens zowel het GE als het  
ET- scenario weer. Monitoring van de overslag en ruimteproductiviteit 
zal de komende jaren nodig zijn om tijdig in beeld te krijgen of de be-
schikbare kadegebonden ruimte binnen het bestaande havencomplex 
voldoende is, of uitbreiding nodig lijkt.  
 
Tabel 3: Ontwikkeling ruimtebehoefte (netto ha) kadegebonden, GE en ET-scenario 

 
 
 
 
 

 
 
 

F Uitkomsten in perspectief 
 

De uitkomsten kunnen in perspectief worden geplaatst door de inter-
pretatie van de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyses, en het noe-
men van aandachtspunten en onzekerheden bij de programmering van 
bedrijventerreinen. 
 

Gevoeligheidsanalyses 

De toekomstige ontwikkeling van de behoefte naar bedrijventerreinen 
verloopt niet volgens één vast scenario maar is afhankelijk van de regi-
onale en sectorale ontwikkelingen in werkgelegenheid, locatievoor-
keur en ruimtegebruik per baan. Om de effecten van deze ontwikke-
lingen op de ruimtebehoefte in beeld te brengen, zijn gevoeligheids-
analyses uitgevoerd: 
 

 Als bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de industrie minder hard 
daalt dan verwacht, zal de ruimtebehoefte hoger uitvallen. Als de 
werkgelegenheid in de logistiek minder hard toeneemt dan ver-
wacht, valt de ruimtebehoefte lager uit.  

 Ook kan de locatievoorkeur kan zich anders ontwikkelen dan ver-
wacht. Zo kan het zijn dat een deel van de ruimtevragende bedrij-
ven vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) in het buitenge-
bied verkiest boven bedrijventerreinen. De ruimtebehoefte voor 
bijvoorbeeld de logistiek zal dan lager lager uitvallen dan geraamd.  

 Verder kan ook het ruimtegebruik per baan kan zich anders ont-
wikkelen dan verwacht. Als bijvoorbeeld het ruimtegebruik per 
persoon in de industrie nog verder toeneemt, betekent dit een 
minder sterke afname van totale areaal voor de industrie.  
 

  2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
GE-scenario (netto ha) 

+47 +114 +188 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
ET-scenario (netto ha) 

+2 +27 +76 
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Programmering: aandachtspunten en onzekerheden 

In het onderzoek zijn de volgende aandachtspunten en onzekerheden 
aan de orde gekomen die van belang zijn voor het maken van de vraag-
aanbodconfrontatie, en vervolgens bij het opstellen van de regionale 
bedrijventerreinprogramma’s:  
 

 Toekomstige ontwikkelingen zijn per definitie onzeker. Zo hebben 
conjuncturele ontwikkelingen direct gevolgen voor de werkgele-
genheidsontwikkeling en daarmee voor de uitkomsten van de be-
drijventerreinraming. Dit vraagt om goede monitoring, voortdu-
rende vergelijking met de prognoses en zo nodig om bijstelling van 
de uitgangspunten. 

 In de prognose-uitkomsten valt positieve en negatieve ruimtebe-
hoefte tegen elkaar weg, maar in de praktijk zit er vaak een aan-
zienlijk gat tussen vrijval en herbenutting. Een aandachtspunt in 
de programmering is om vrijkomende ruimte uit sectoren met een 
negatieve ruimtebehoefte door tijdige herontwikkeling te benut-
ten voor sectoren met groeiende ruimtebehoefte.  

 Omdat herontwikkeling tijd vraagt zou in de programmering ook 
rekening gehouden moeten worden met ‘schuifruimte’: beschik-
baarheid van voldoende aanbod om in de behoefte te voorzien 
terwijl ondertussen de vrijgevallen ruimte wordt herontwikkeld.  

 De prognose bedrijventerreinen laat twee ´knikken´ zien: ruimte-
behoefte tot 2020, stabilisatie tot 2030 en vervolgens een licht af-
nemende ruimtebehoefte tot 2040. In de praktijk zal echter sprake 
zijn van meer geleidelijke ontwikkeling en kan de ruimtebehoefte 
uit de eerste periode ook doorschuiven naar de tweede periode.  

 Bij het opstellen van de vraag-aanbodconfrontatie is de leegstand 
boven het niveau van frictieleegstand van belang; als een deel van 

de leegstand via de markt een nieuwe invulling krijgt, of via her-
structurering leegstand wordt verminderd, dient dit in mindering 
te worden gebracht op de geprognosticeerde ruimtebehoefte. 

 Herstructurering vond plaats in het verleden en zal ook in de toe-
komst een vast onderdeel blijven vormen van het bedrijventerrei-
nenbeleid. Als herstructurering leidt tot netto ruimtewinst waar-
door in feite nieuw aanbod wordt gerealiseerd, dan dient dat ook 
als ‘aanbod’ te worden meegerekend in de vraag-
aanbodconfrontatie.  

 Benutting van vrijkomende agrarische bebouwing door bedrijven 
die zich ook op bedrijventerreinen hadden kunnen vestigen, zal 
een neerwaarts effect op de ruimtebehoefte hebben. Omdat het 
onzeker is in welke mate dit gaat optreden, en regio’s daarin ook 
behoorlijk kunnen verschillen, is dit een aspect om mee te nemen 
bij de regionale vraag-aanbodconfrontaties. 

 Tot slot noemen we hier de onzekerheid van de ontwikkeling van 
de pendelstromen. De toekomstige werkgelegenheid is mede ge-
raamd op basis van een bepaalde ontwikkeling van de pendel-
stromen. Met name voor de lange termijn is het denkbaar dat de-
ze ontwikkeling anders uit gaat vallen, met als gevolg een andere 
werkgelegenheidsontwikkeling. 
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1. INLEIDING & METHODIEK 
 

 

De provincie Noord-Brabant heeft Bureau BUITEN opdracht gegeven 
voor het opstellen van een prognose van de ruimtebehoefte naar be-
drijventerreinen voor de periode 2014-2040. In 2015 wil de provincie 
op basis van deze prognose met de regio’s nieuwe bestuurlijke afspra-
ken maken over bedrijventerreinen. Deze rapportage geeft de uit-
gangspunten en uitkomsten van de prognose weer en beschrijft het 
doorlopen onderzoeksproces en de gehanteerde uitgangspunten. Ook 
wordt er in deze rapportage aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van de ruimtebehoefte in de Brabantse clusters, de ruimtebehoefte 
verdeeld over verschillende segmenten bedrijventerreinen en de ruim-
tebehoefte van Zeehaventerrein Moerdijk. In het eerste hoofdstuk 
komen de vraagstelling, de opbouw van het rapport en de toegepaste 
methodiek voor de behoefteraming aan bod.  
 

 

1.1 Vraagstelling 

Vraagstelling: Maak prognoses voor de behoefte aan bedrijventerrei-
nen voor de 4 RRO-gebieden van Noord-Brabant voor de periode 
2014-2040 en neem daarbij de volgende aandachtspunten in acht:  

 Er moet gebruik worden gemaakt van werkgelegenheidsprognoses 
die het EIB heeft opgesteld voor de provincie ten behoeve van de 
behoefteraming kantoren. Voor de provincie maken beide ramin 
gen deel uit van het project behoefteramingen kantoren, bedrij-
venterreinen en detailhandel.  

 
 
 
 

 Er dient ook aandacht te worden besteed aan de ruimtebehoefte 
van de Brabantse clusters: Agro&Food, Biobased, High Tech Sys-
tems en Materialen (HTSM), Life Sciences, Logistiek en Mainte-
nance.  

 Er dient rekening te worden gehouden met Zeehaventerrein 
Moerdijk, waarvoor als zeehavenlocatie maatwerk nodig is.  

 Het model wordt ter beschikking gesteld aan de provincie. Daarbij 
moet de gebiedsindeling flexibel aangepast kunnen worden.  

 Procesmatig wordt er samengewerkt met de vier Brabantse regio’s 
(het gevolgde proces is beschreven in paragraaf 1.3).  

 
 
1.2 Opbouw rapport  

In dit rapport worden de uitkomsten van de raming van de ruimtebe-
hoefte naar bedrijventerreinen gepresenteerd. De ontwikkelingen van 
de modelcomponenten (werkgelegenheid, locatievoorkeur en terrein-
quotiënt) vormen de basis voor de ruimtebehoefteraming. De werkge-
legenheidsraming is door het EIB uitgevoerd, terwijl de prognose van 
de locatievoorkeur en het terreinquotiënt voor 2020, 2030 en 2040 
door Bureau BUITEN is opgesteld. Dit is gebeurd in samenspraak met 
de begeleidingscommissie en ze zijn in verschillende ambtelijke RRO’s 
(“Werkgroepen Werken”) en bestuurlijke RRO’s besproken. De model-
componenten en de uiteindelijke ruimtebehoefte zijn regio- en sector-



 

11   

 

specifiek en reflecteren daardoor de trends en ontwikkelingen die in 
de regionale overleggen ter sprake zijn gekomen.  
 
De opbouw van deze notitie is als volgt. De rest van dit hoofdstuk pre-
senteert het rekenmodel dat aan de basis ligt van de ruimtebehoefte-
raming en geeft beknopt de stappen van het onderzoeksproces weer. 
Hoofdstuk 2 richt zicht op de ontwikkelingen in de modelcomponen-
ten, te weten de werkgelegenheidsraming van het EIB, de locatievoor-
keur en de terreinquotiënten. De ontwikkelingen en de daaruit vol-
gende prognoses betreffende deze drie componenten vormen de basis 
voor de prognose van de ruimtebehoefte naar bedrijventerreinen in 
Noord-Brabant. In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van deze prog-
nose gepresenteerd, waarbij aandacht wordt besteed aan regionale en 
sectorale verschillen. Ook worden de uitkomsten in historisch perspec-
tief geplaatst en is door middel van gevoeligheidsanalyses in beeld 
gebracht hoe de behoefteraming reageert op alternatieve ontwikke-
lingen in de modelcomponenten. Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan 
de ruimtebehoefte in de Brabantse clusters, terwijl hoofdstuk 5 naar 
de ontwikkeling van de ruimtebehoefte per bedrijventerreinsegment 
kijkt. In hoofdstuk 6 komt de ruimtebehoefte van zeehaventerrein 
Moerdijk aan bod. Hoofdstuk 7 plaatst tot slot de bevindingen in deze 
rapportage in perspectief, door aandacht te besteden aan de interpre-
tatie van de gevoeligheidsanalyse en aan de aandachtspunten en on-
zekerheden bij het opstellen van regionale bedrijventerreinprogram-
ma’s.  
 
 
 
 

1.3 Methodiek & Onderzoeksproces 

1.3.1 Prognosemodel 

BUITEN maakt gebruik van de bekende terreinquotiëntenmethodiek 
die drie sleutelparameters kent:  

 de werkgelegenheid: aantal banen per sector per regio op basis 
van de EIB prognose. 

 de locatievoorkeur: aandeel van de banen dat op bedrijventerrei-
nen zit. 

 het terreinquotiënt: ruimtegebruik per baan, in m² netto uitgege-
ven bedrijventerrein. 

 

 

Figuur 1.1: Modelsystematiek 
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In figuur 1.1 is de modelsystematiek weergegeven. De methode biedt 
de mogelijkheid om zowel rekening te houden met verschillen in het 
ruimtelijk gedrag tussen sectoren (de industrie en logistiek zitten veel 
meer op bedrijventerreinen dan bijvoorbeeld de zorg) als met verschil-
len in ruimtegebruik (in de logistiek is meestal meer ruimte per baan 
nodig dan in bijvoorbeeld de ICT). Verder houdt de methode rekening 
met verschillen tussen regio’s. Die verschillen hebben betrekking op de 
drie modelcomponenten (verschillen in economische structuur, in lo-
catievoorkeur en in ruimtegebruik) en de ontwikkeling daarin. 
 
Voor de drie sleutels zijn uitgangspunten geformuleerd zoals bespro-
ken in overleggen met de Werkgroepen Werken en de begeleidings-
commissie. Het vertrekpunt wordt gevormd door de feitelijke situatie 
in 2013. De werkgelegenheid is gebaseerd op de LISA-data en betreft 
banen van 12 uur of meer per week. De huidige locatievoorkeur is be-
rekend vanuit een combinatie van LISA-gegevens over de vestigingslo-
catie van bedrijven en ruimtelijke contouren van netto uitgegeven be-
drijventerreinen uit het IBIS. De huidige terreinquotiënten zijn bere-
kend uit een combinatie van het ruimtebeslag van bedrijventerreinen 
(netto uitgegeven) volgens IBIS en de hiervoor genoemde locatievoor-
keuren.  
 
1.3.2 Onderzoeksproces  

Het onderzoek is intensief begeleid door een begeleidingscommissie 
waarin eerdere tussenresultaten uitvoerig zijn besproken.. Eerder in 
het proces is: 

 er startoverleg geweest met de provinciale opdrachtgever en en-
kele leden van de begeleidingscommissie; 

 een enquête uitgezet onder de gemeenten in Noord-Brabant, ge-
richt op onder meer een inventarisatie van de omvang van het 
aantal (verwachte) uitplaatsers en te onttrekken areaal als gevolg 
van transformaties1).  

 de aanpak en eerste, verkennende berekeningen gepresenteerd in 
een tweede overleg met de begeleidingscommissie; 

 de aanpak toegelicht in de vier Werkgroepen Werken, waarbij ook 
aandachtspunten per regio zijn geïnventariseerd; 

 een gesprek met een bestuurder uit elk van de regio’s gevoerd om 
vooraf zicht te hebben op bestuurlijke aandachtspunten; 

 de aanpak toegelicht in de vier bestuurlijke RRO’s werken, waarbij 
ook bestuurlijke aandachtspunten zijn geïnventariseerd;  

 met de begeleidingscommissie nagegaan welke uitgangspunten 
t.a.v. locatievoorkeur en terreinquotiënten worden gehanteerd; 

 in een tweede ronde overleggen met de vier Werkgroepen Wer-
ken de voortgang en uitgangspunten gepresenteerd. 

 met de begeleidingscommissie de rapportage over de concept-
uitkomsten besproken en waar nodig bijgesteld.   

 een derde ronde overleggen gehouden met de vier Werkgroepen 
en Havenschap Moerdijk, waarna de eindrapportage is opgesteld. 

   
1.3.3 Behoefteraming bedrijventerreinen & behoefteraming kantoorruimte EIB 

In dit onderzoek wordt de ruimtebehoefte voor (IBIS) bedrijventerrein 
geraamd.2 Parallel aan dit onderzoek heeft het EIB onderzoek gedaan 

                                 
1 Aanvullend wordt opgemerkt dat het geïnventariseerde te onttrekken areaal niet relevant is 
voor deze vraagraming, maar wel voor de in het vervolg op te stellen vraag-aanbodconfrontatie.    
2 De Provincie en de gemeenten hebben zich in tweede helft van 2013 ingespannen om de 
IBIS gegevens nog verder te actualiseren en de kwaliteit te optimaliseren. 



 

13   

 

naar de ontwikkeling van behoefte aan kantoorruimte in de provincie 
Noord- Brabant. Omdat kantoren soms gevestigd zijn op een bedrij-
venterrein is met het EIB nagegaan of er geen overlap bestaat tussen 
beide onderzoeken. De uitkomst van dit overleg is dat er inderdaad 
overlap bestaat tussen beide onderzoeken, maar dat het niet nodig is 
om daar de raming bedrijventerreinen voor te corrigeren. De bedrij-
venterreinenprognose raamt namelijk de behoefte aan netto ha be-
drijventerreinen, maar doet daarmee geen uitspraak over het type 
vastgoed dat op de bedrijventerreinen wordt gerealiseerd. Voor een 
klein deel zal dat kantooroppervlakte zijn, zoals er nu ook kantoor-
ruimte op bedrijventerreinen te vinden is. 
 
Het EIB raamt in een ander traject de behoefte aan vierkante meters 
nieuwe kantoorruimte. De uitkomst van dat onderzoek is dat er ook in 
de toekomst een deel van de nieuwbouwvraag kantoren op (IBIS) be-
drijventerreinen zal gaan landen. In beide ramingsonderzoeken is uit-
gegaan van overeenkomstige historische inzichten en trends. De on-
derzoeken zijn daarmee consistent.  
 
In de toepassing en opvolging rond de prognoses is het echter aan te 
raden om dit soort trends te monitoren. Als er trendbreuken optreden 
in het aantal kantoren dat op bedrijventerreinen wordt ontwikkeld, zal 
de prognose niet aansluiten bij realisaties. Bijvoorbeeld, op het mo-
ment dat er boven verwachting veel nieuwe kantoren op (IBIS) bedrij-
venterreinen worden ontwikkeld, zullen er meer nieuwe bedrijventer-
reinen ontwikkeld dienen te worden. In de interpretatie van de ramin-
gen voor nieuwe kantoren is het voorts van belang om te realiseren 
dat de geraamde vierkante meters nieuwe kantoren niet per definitie 
samengaan met het uitgeven van nieuwe locaties. Voor een deel zal de 

nieuwbouw op bedrijventerreinen (of bestaande kantoorlocaties) 
worden gerealiseerd. Daar hoeven dus geen nieuwe kantoorlocaties 
voor uitgegeven te worden. In het EIB onderzoek zijn dit soort inter-
pretaties van de geraamde vraag naar kantoren nader geduid. 
 

In dit onderzoek worden de volgende begrippen gehanteerd: 

 (Positieve/negatieve) ontwikkeling ruimtebehoefte bedrijventerreinen: 
toe- of afname van het netto areaal (uitgegeven) bedrijventerreinen als 
gevolg van de regionale ontwikkeling van werkgelegenheid, locatievoor-
keur en terreinquotiënt. 

 Totale netto areaal (uitgegeven) bedrijventerreinen: totale oppervlakte 
bedrijventerreinen dat aan bedrijven is uitgegeven, of op basis de progno-
se in de toekomst zal zijn uitgegeven, uitgedrukt in netto hectare. 

 Werkgelegenheid: aantal personen met een baan van minimaal 12 uur 
per week, overeenkomstig de EIB-werkgelegenheidsraming (uitgangspunt 
dat vanaf 12 uur per week een baan ruimtelijke consequenties heeft). 

 Locatievoorkeur: aandeel van de banen in een bedrijfstak of sector dat is 
gevestigd op bedrijventerreinen. 

 Terreinquotiënt: ruimtegebruik per baan in m² netto uitgegeven bedrij-
venterrein. 

 Brabantse clusters: door provincie en regio’s onderscheiden groepen 
bedrijven in Agro&Food, Biobased, High Tech Systems and Materials 
(HTSM), Life Sciences, Logistiek en Maintenance. 

 Aanbod bedrijventerreinen: totale oppervlakte netto uitgeefbaar bedrij-
venterrein in hectare, inclusief kavels die door herstructurering/terugkoop 
opnieuw uitgeefbaar zijn (aanbod komt niet in dit onderzoek maar pas bij 
de vraag-aanbod confrontatie aan de orde).  

 Plannen bedrijventerreinen: totale oppervlakte netto bedrijventerrein in 
hectare dat op basis van plannen nog aan het aanbod kan/zal worden 
toegevoegd (plannen komen niet in dit onderzoek maar pas bij de vraag-
aanbod confrontatie aan de orde).   
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2. UITGANGSPUNTEN 
 

In dit hoofdstuk staan de prognoses van de modelcomponenten werk-
gelegenheid (2.1), locatievoorkeur (2.2) en terreinquotiënt (2.3) cen-
traal. De ontwikkelingen in de modelcomponenten vormen samen de 
basis voor de raming van de behoefte naar bedrijventerreinen.  
 

2.1 Werkgelegenheid 

De werkgelegenheidsprognose van het EIB vormt de input voor de eer-
ste component van het model, de verwachte werkgelegenheidsont-
wikkeling tot 2040. Voor de weergave van de gevolgde methode en de 
uitkomsten van werkgelegenheidsprognose wordt verwezen naar de 
EIB-rapportage3.  
 
2.1.1 Werkgelegenheidsprognose EIB 

Het EIB heeft in opdracht van de provincie de werkgelegenheidsprog-
nose opgesteld als input voor zowel het kantorenonderzoek als de be-
drijventerreinenprognose. De prognose maakt gebruik van een demo-
grafische methode: de omvang van de toekomstige werkgelegenheid 
wordt gebaseerd op de omvang van de beroepsbevolking, rekening 
houdend met ontwikkelingen in werkloosheid, participatiegraad en 
pendel. Onder werkgelegenheid wordt verstaan: het aantal personen 
met een hoofdbaan van minimaal 12 uur per week in de regio. Dat 
komt min of meer overeen met de definitie die LISA hanteert.  
 

                                 
3 EIB: Raming Werkgelegenheid Provincie Noord-Brabant. 22 juli 2014 

 
 
 
Voor de verdeling over sectoren is het EIB uitgegaan van de huidige 
verdeling op basis van LISA 2012. Die verdeling wordt ook in de bedrij-
venterreinenprognose gehanteerd als basis voor de berekening van de 
locatievoorkeur en het ruimtegebruik (terreinquotiënt). De toekomsti-
ge sectorale verdeling is gebaseerd op de historische ontwikkeling in 
combinatie met verwachtingen van CPB/PBL over de sectorale ontwik-
keling en sectorspecifieke trends.  
 
Om de werkgelegenheidsprognose en de bedrijventerreinenprognose 
(op basis van LISA) op elkaar te laten aansluiten, is de prognose van 
het EIB als volgt op de LISA-2013 basis gezet. Op basis van de geprog-
nosticeerde totale omvang van de werkgelegenheid en de verwachte 
verdeling over de sectoren per jaar uit de EIB prognose is het aantal 
banen per sector en per regio herleid voor de jaren 2012, 2020, 2030 
en 2040. Vervolgens is per sector/regio het jaarlijkse groeipercentage 
voor de periodes 2012-2020, 2021-2030 en 2031-2040 herleid, waarbij 
ook rekening is gehouden met de jaarlijkse ijkmomenten van LISA en 
IBIS. Deze groeipercentages zijn tot slot op de LISA-2013 basis toege-
past.4 

                                 
4 Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, locatievoorkeur, terreinquotiënt gelden de 
volgende perioden, tenzij anders vermeld: 
 2014-2020 loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020 (7 jaar) 

 2021-2030 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2030 (10 jaar). 
 2031-2040 loopt van 1 januari 2031 tot en met 31 december 2040 (10 jaar). 
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2.1.2 Uitkomsten werkgelegenheidsprognose 

Tabel 2.1 geeft de aldus berekende werkgelegenheidsprognose en de 
groeipercentages per sector weer (in bijlage 1 zijn figuren opgenomen 
die per regio het historische verloop en de prognose van de werkgele-
genheid per sector weergeven). De procentuele mutaties komen exact  

 
overeen met de EIB-cijfers, de werkgelegenheidsniveaus (en dan voor-
al in 2020) wijken daar iets vanaf, omdat wij de LISA-cijfers als basis 
(moeten) hanteren. Het gebruik van de EIB-resultaten op deze manier 
is afgestemd met het EIB en met de provincie Noord-Brabant. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord-Brabant geheel 
1 april 2013 

(volgens LISA) 
Jaarlijkse mutatie 
2012-2020 (EIB) 

31 decem-
ber 2020 

Jaarlijkse mutatie 
2021-2030 (EIB) 

31 decem- 
ber 2030 

Jaarlijkse mutatie 
2031-2x040 (EIB) 

31 decem-
ber 2040 

A. Landbouw, bosbouw en visserij 30.305 -3,2% 23.460 -2,5% 18.239 -2,5% 14.173 

B. Winning van delfstoffen  129 -1,1% 120 -1,7% 101 -1,7% 86 

C. Industrie 165.820 -0,4% 161.246 -1,7% 135.925 -1,7% 114.589 

D. Energie  4.982 +1,1% 5.439 -0,6% 5.149 -0,5% 4.903 

E. Water  4.864 +0,8% 5.234 0,0% 5.210 -0,1% 5.184 

F. Bouwnijverheid 70.667 -0,5% 67.866 -0,7% 63.319 -0,7% 59.068 

G. Groot- en detailhandel 172.769 +0,6% 180.907 -0,2% 177.501 -0,2% 174.140 

H. Vervoer en opslag  52.943 +1,0% 57.213 +0,1% 57.545 +0,1% 57.913 

I. Logiesverstrekking en horeca 28.597 +1,0% 30.979 -0,2% 30.391 -0,2% 29.817 

J. Informatie en communicatie 26.021 +0,9% 28.011 +0,1% 28.325 +0,1% 28.644 

K. Financiële instellingen  28.715 +1,0% 31.038 -0,4% 29.837 -0,4% 28.704 

L. Verhuur en handel onroerend goed 8.264 +0,9% 8.861 +0,1% 8.958 +0,1% 9.057 

M. Onderzoek en advies  89.186 +0,7% 94.131 +0,1% 95.151 +0,1% 96.183 

N. Overige zakelijke dienstverlening  43.119 +1,2% 47.203 +0,1% 47.696 +0,1% 48.195 

O. Overheid 51.609 -0,1% 51.102 -0,5% 48.634 -0,5% 46.270 

P. Onderwijs  71.231 -0,4% 69.167 -0,5% 65.819 -0,5% 62.648 

Q. Zorg  151.912 +1,8% 173.984 +0,9% 189.861 +0,9% 207.197 

R. Cultuur, sport en recreatie 18.390 +1,0% 19.984 -0,1% 19.872 -0,1% 19.772 

S. Overige dienstverlening 19.429 +0,8% 20.661 +0,1% 20.889 +0,1% 21.118 

U. Extraterritoriale diensten 26 0% 26 0% 26 0% 26 

Totaal Noord-Brabant  1.038.978 +0,4% 1.076.630 -0,3% 1.048.448 -0,2% 1.027.689 

Tabel 2.1: Werkgelegenheid LISA 2013 en gemiddelde jaarlijkse procentuele mutatie volgens prognose EIB 
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Uit tabel 2.1 en tabel 2.2 valt een aantal robuuste trends te halen die 
van betekenis zijn voor de bedrijventerreinenprognose. In de eerste 
plaats blijkt uit de prognose dat er een lichte stijging in het aantal ba-
nen wordt verwacht tot 2020, gevolgd door een beperkte daling.  
 
Qua sectorstructuur – en dan in het bijzonder met het oog op bedrij-
venterreinen – is er sprake van een voortgaande daling van het aantal 
banen in de industrie. Een andere grote sector op bedrijventerreinen – 
groot- & detailhandel – laat eerst nog banengroei zien om daarna licht 
te dalen. In vervoer & opslag – de tweede bouwsteen van logistiek 
naast de groothandel –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wordt een aanzienlijke groei gevolgd door een lichte groei. Per saldo 
groeit de logistiek in banen tot 2020; daarna is er sprake van stabilisa-
tie en een lichte daling. Er is daarmee sprake van een dalende werkge-
legenheid bij de traditioneel grote sectoren op bedrijventerreinen. 
 
Een laatste punt dat opvalt is dat de verschillen tussen de regio’s be-
perkt zijn. De uitgangssituatie verschilt, maar de ontwikkeling naar de 
toekomst is grosso modo overeenkomstig. Voor een meer gedetail-
leerde uitleg van de werkgelegenheidsprognose verwijzen wij naar het 
rapport van het EIB: Raming werkgelegenheid Provincie Noord-
Brabant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabel 2.2: Werkgelegenheid 2013 en prognose samengevoegde sectoren per 

regio    2013 2020 2030 2040 

Regio 
West 

Landbouw (A) 9.534 7.481 5.794 4.468 

Industrie (B, C, D, E) 43.005 40.888 34.559 29.119 

Bouw (F) 18.024 17.777 16.518 15.284 

Logistiek; groot-& detailhandel (G, H) 65.359 70.120 69.307 68.240 

Zakelijke dienstverlening (J,K,M) 32.127 34.635 34.605 34.442 

Overige dienstverlening (I, L, N, R, S) 28.955 32.056 32.000 31.815 

Overheid en onderwijs (O,P) 32.754 32.327 30.651 28.939 

Zorg (Q) 41.572 48.152 52.366 56.711 

 Totaal alle sectoren West 271.330 283.438 275.800 269.018 

Regio 
Mid- 
den 

Landbouw (A) 2.530 2.065 1.604 1.251 

Industrie (B, C, D, E) 24.073 23.199 19.620 16.678 

Bouw (F) 9.056 8.671 8.079 7.560 

Logistiek; groot-& detailhandel (G, H) 37.613 39.815 39.487 39.348 

Zakelijke dienstverlening (J,K,M) 19.644 21.488 21.307 21.232 

Overige dienstverlening (I, L, N, R, S) 18.666 20.455 20.412 20.461 

Overheid en onderwijs (O,P) 20.058 19.846 18.868 18.016 

Zorg (Q) 26.731 31.469 34.315 37.583 

 Totaal alle sectoren Midden 158.371 167.008 163.691 162.130 

 

   2013 2020 2030 2040 

Regio 
Noord-
oost 

Landbouw (A) 9.124 7.048 5.511 4.310 

Industrie (B, C, D, E) 46.334 44.607 38.568 33.446 

Bouw (F) 22.654 21.384 20.061 18.821 

Logistiek; groot-& detailhandel (G, H) 57.165 60.227 59.028 57.866 

Zakelijke dienstverlening (J,K,M) 34.509 36.236 36.497 36.774 

Overige dienstverlening (I, L, N, R, S) 26.264 27.726 27.890 28.061 

Overheid en onderwijs (O incl. U, P) 31.627 30.856 29.540 28.281 

Zorg (Q) 33.753 38.687 42.481 46.646 

 Totaal alle sectoren Noordoost 261.430 266.771 259.577 254.205 

Regio 
Zuid- 
oost 

Landbouw (A) 9.117 6.866 5.331 4.144 

Industrie (B, C, D, E) 62.383 63.345 53.637 45.519 

Bouw (F) 20.933 20.034 18.661 17.404 

Logistiek; groot-& detailhandel (G, H) 65.575 67.958 67.224 66.599 

Zakelijke dienstverlening (J,K,M) 57.642 60.821 60.904 61.082 

Overige dienstverlening (I, L, N, R, S) 43.914 47.449 47.503 47.623 

Overheid en onderwijs (O,P) 38.427 37.265 35.420 33.708 

Zorg (Q) 49.856 55.676 60.699 66.257 

 Totaal alle sectoren Zuidoost 347.847 359.413 349.380 342.335 
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2.2 Locatievoorkeur 

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van de locatievoorkeuren 
per sector en de gehanteerde uitgangspunten weergegeven. De on-
derbouwing van de uitgangspunten op basis van verwachtingen per 
sector is opgenomen in bijlage 2.  
 

2.2.1 Ontwikkeling van de locatievoorkeuren 

Door koppeling van gegevens uit bestanden van LISA en IBIS is de ont-
wikkeling van de locatievoorkeur voor bedrijventerreinen in de periode 
2003-2013 inzichtelijk gemaakt. Het jaar 2003 is het eerste jaar waar-
voor deze koppeling van bestanden tot betrouwbare resultaten leidt. 
De locatievoorkeur is berekend uit een koppeling van LISA-
werkgelegenheidsgegevens en het uitgegeven netto areaal bedrijven-
terrein op basis van IBIS, aangeleverd door de provincie. Dat is gedaan 
voor 2003, 2007  en 2013. 
 
Het aandeel van de totale werkgelegenheid dat op bedrijventerreinen 
is gevestigd is het afgelopen decennium licht gedaald. De veranderin-
gen in de locatievoorkeur zijn toe te schrijven aan:  
 
1. een structuureffect, oftewel de ontwikkeling van de totale werk-

gelegenheid van de sectoren die overwegend op bedrijventerrei-
nen zijn gevestigd, versus die van sectoren die meer op overige lo-
caties zijn gevestigd. Omdat bijvoorbeeld in deze (crisis)periode 
industrie en bouw het minder goed hebben gedaan dan zakelijke 
dienstverlening, en industrie en bouw vaker op bedrijventerreinen 
zijn gevestigd dan de zakelijke dienstverlening, daalt de gemiddel-
de locatievoorkeur voor bedrijventerreinen.  

2. een ruimtelijk effect van een toenemende of afnemende locatie-
voorkeur voor bedrijventerreinen binnen de sectoren (het betreft 
hier dus de ontwikkeling van het aandeel banen binnen één sector 
dat op een bedrijventerrein is gevestigd). Door alleen te kijken 
naar de veranderende locatievoorkeur binnen de sectoren, wordt 
het eerstgenoemde ‘verstorende’ werkgelegenheidseffect uitge-
schakeld en komt de daadwerkelijke verandering in locatievoor-
keur in beeld.  

 
Figuur 2.1 op de volgende pagina geeft de ontwikkeling van de locatie-
voorkeur per sector weer. De sector industrie laat de hoogste locatie-
voorkeur voor bedrijventerreinen zien, en ook ruim twee derde van de 
banen in vervoer en opslag blijkt gevestigd op een bedrijventerrein.  
 
In de bouw, waarin ook relatief veel kleinere bedrijven actief zijn, blijkt 
dat minder dan de helft van de banen op bedrijventerreinen zit (en 
bevindt de andere helft zich dus op solitaire locaties in o.a. het buiten-
gebied of staat ingeschreven op de woonadressen van zzp-ers). De 
typisch kantoorhoudende sectoren zakelijke dienstverlening en onder-
zoek en advies blijken ook nog relatief veel op bedrijventerreinen ge-
vestigd te zijn.  
 

2.2.2 Ontwikkeling van de locatievoorkeuren 

Tabel 2.3 presenteert de uitgangspunten voor sectorspecifieke bijstel-
ling van de te hanteren locatievoorkeur in de modelraming. Voor het 
bepalen van de ontwikkeling van de locatievoorkeuren is mede gebruik 
is gemaakt van de trends en ontwikkelingen die in de bestuurlijk inter-
views naar voren zijn gekomen (zie ook bijlage 7). 
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Figuur 2.1 Locatievoorkeur voor bedrijventerreinen per sector periode 2003-2013, provincie Noord-Brabant 
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Tabel 2.3 Uitgangspunten verandering locatievoorkeur 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

LOCATIEVOORKEUR Locatievoorkeur 2013 
Ontwikke-
ling Noord-

Brabant 

Voorgestelde bijstelling 
t.o.v. 2013 (in %-punt) 

Toelichting 

 
West 

Mid-
den 

Noord-
oost 

Zuid-
oost 

Noord-
Brabant 

2003-2013  
2014-
2020 

2021-
2030 

2031-
2040 

 

A. Landbouw, bosbouw en visserij 3% 3% 2% 1% 2% -4% - - -  

B. Winning van delfstoffen  91% 100% 88% 0% 77% -8% - - -  

C. Industrie 87% 90% 84% 86% 86% +3% +3% +2% +1% Enige geschikte plek 

D. Energie  73% 99% 25% 69% 43% +1% +5% +5% +2,5% Nieuwe vestiging steeds minder solitair 

E. Water  67% 75% 27% 79% 62% +7% +5% +5% +2,5% 

F. Bouwnijverheid 49% 51% 47% 47% 48% -2% - - - Uitplaatsers maar ook toename ZZP-ers  

G. Groot- en detailhandel 48% 52% 48% 48% 49% +2% +3% +2% +1%  

H. Vervoer en opslag  75% 89% 70% 60% 73% +5% +5% +5% +2,5% Uitplaatsers 

I. Logiesverstrekking en horeca 7% 7% 14% 10% 10% +1% - - -  

J. Informatie en communicatie 42% 22% 43% 56% 47% +12% -2% -3% -1,5% Effecten nieuwe werken +  voorkeur ov-
locaties K. Financiële instellingen  15% 11% 27% 10% 15% +7% -2% -3% -1,5% 

L. Verhuur en handel onroerend goed 17% 14% 11% 15% 14% +1% - - -  

M. Onderzoek en advies  30% 24% 33% 43% 35% +3% -2% -3% -1,5%  

N. Overige zakelijke dienstverlening  56% 44% 39% 61% 54% +11% - - - Plus verhuurbedrijven, min voor overig. 

O. Overheid 8% 1% 10% 3% 6% 0% - - -  

P. Onderwijs  5% 2% 5% 3% 4% 0% - - -  

Q. Zorg  9% 4% 8% 11% 9% +1% - - -  

R. Cultuur, sport en recreatie 11% 7% 11% 10% 10% 0% - - -  

S. Overige dienstverlening 8% 12% 12% 17% 12% -4% - - -  

Totaal alle sectoren 39% 37% 38% 41% 39% -2%     
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2.3 Terreinquotiënt 

In deze paragraaf staan de ontwikkelingen van het terreinquotiënt per 
sector centraal. De onderbouwing van de ontwikkeling, onderdeel van 
eerdere notities, is opgenomen in bijlage 3.  
 
2.3.1 Ontwikkeling van de terreinquotiënten 

Op basis van basisbestanden van de provincie heeft BUITEN een kop-
peling gemaakt tussen werkgelegenheidsgegevens van LISA en gege-
vens over het areaal uitgegeven netto bedrijventerreinen van IBIS. 
Tabel 2.4 geeft op basis van deze koppeling de gewogen gemiddelde 
terreinquotiënt voor de provincie en de afzonderlijke regio’s weer. Het 
gemiddelde ruimtegebruik is dus gebaseerd op het totale netto areaal 
aan uitgegeven kavels (dus exclusief planaanbod of nog uit te geven 
kavels).  
 
Tabel 2.4  Gewogen gemiddelde terreinquotiënt per regio (standcijfer 2013)  

 
Volgens afspraak met de begeleidingscommissie en overeenkomstig 
het plan van aanpak van het onderzoek, is de kade- en havengebonden 
werkgelegenheid en ruimtebeslag van de haven van Moerdijk buiten 

de modelraming gehouden. Het extensieve karakter van het ruimtege-
bruik in de haven heeft hierdoor géén invloed op de gemeten terrein-
quotiënten in de rest van de provincie.  
 
In overleg met de provincie en het Havenschap is nagegaan om welke 
deelterreinen van de haven het gaat, en welke werkgelegenheid daar-
op wordt gerealiseerd, en is hiervoor gecorrigeerd. Hetzelfde is gedaan 
voor Budel-Dorplein in Cranendonck omdat het extreem hoge terrein-
quotiënt op deze locatie tot sterke vertekening zou leiden.  
 
Tabel 2.4 laat zien dat regio Zuidoost de meeste banen op bedrijven-
terreinen heeft en dat de regio West over de grootste oppervlakte 
bedrijventerreinen beschikt. Dit resulteert in een (veel) grotere gewo-
gen gemiddelde terreinquotiënt voor West (exclusief Moerdijk-‘nat’), 
dan voor regio Zuidoost (exclusief Budel-Dorplein). Midden en Noord-
oost bevinden zich daartussen. Hoewel de verschillen fors zijn, passen 
deze uitkomsten wel bij het beeld van de regio’s met Zuidoost als (ge-
middeld) meest stedelijke en West als regio waar grootschalige logis-
tiek een belangrijke plaats inneemt 
 

Figuur 2.2 geeft de ontwikkeling van de gewogen gemiddelde terrein-
quotiënt in de jaren 2003, 2007 en 2013 weer. In de figuren en tabel-
len in bijlage 3 is de preciezere ontwikkeling van het terreinquotiënt 
per regio en per sector te vinden. De terreinquotiënten zijn per sector 
en regio zodanig geijkt dat de som over sectoren van het aantal banen 
per sector maal de terreinquotiënten precies het areaal bedrijventer-
reinen in gebruik oplevert. Uitleg hierover treft u aan in de genoemde 

  Noord-Brabant West Midden Noordoost Zuidoost 

Banen op 

 bedrijventerreinen 
403.500 105.200 58.800 98.900 140.700 

Ruimtebeslag 

in netto ha 
10.900 3.830 1.820 2.470 2.780 

Terreinquotiënt m², 

gewogen gemidd. 
270 364 310 250 198 
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bijlage 3. Tabel 2.5 presenteert het resultaat van deze regio- en sector-
specifieke ijking van terreinquotiënten voor 2013. 
 
Figuur 2.2 Ontwikkeling gewogen gemiddelde TQ in m² netto  

Tot slot volgt een opmerking over leegstand op bedrijventerreinen. Als 
gevolg van de economische crisis hebben bedrijven personeel afgesto-
ten. Dit heeft een opwaarts effect (gehad) op de terreinquotiënten 
(minder personeel op het zelfde areaal). Daarnaast is bij het bepalen 
van de terreinquotiënten de leegstand op bedrijventerreinen (impli-
ciet) meegeteld. Dit laatste is in principe geen bezwaar tot op het ni-
veau van frictieleegstand: een bepaalde mate van leegstand is nodig 
om bedrijfsverplaatsingen kunnen faciliteren. Leegstand bóven dit ni-
veau vertekent de terreinquotiënten enigszins opwaarts. Er zijn echter 

                                 
5 Bij afwezigheid van CPB-uitgangspunten in de landbouw is uitgegaan van gewogen gemid-
delde TQ. 
6 Sectie U (Extraterritoriale diensten) neemt de waarde van TQ van Sectie O (overheid) aan. 

geen goede cijfers over leegstand beschikbaar, waarmee het niet mo-
gelijk is om goed onderscheid te maken tussen frictieleegstand en de 
overmatige leegstand en dus om deze vertekening te corrigeren. Het is 
van belang hier in de vraag-aanbod-confrontatie rekening mee te hou-
den. Het is aannemelijk dat wanneer de markt aantrekt bedrijven over 
het algemeen eerst de productie opschroeven op het huidige areaal en 
met de huidige productiemiddelen, vervolgens (bij doorzettende groei) 
extra personeel aanstellen en daarna pas op zoek gaan naar uitbrei-
dingsruimte.   
 
 

 
West Midden Noordoost Zuidoost 

A. Landbouw, bosbouw en visserij
5
 364 310 250 198 

B. Winning van delfstoffen 426 380 359 322 

C. Industrie 305 224 212 168 

D. Energie 559 498 472 423 

E. Water 559 498 472 423 

F. Bouwnijverheid 168 150 142 127 

G. Groot- en detailhandel 485 395 348 285 

H. Vervoer en opslag 687 559 493 404 

I. Logiesverstrekking en horeca 460 410 388 348 

J. Informatie en communicatie 58 52 49 44 

K. Financiële instellingen 89 80 75 68 

L. Verhuur en handel onroerend goed 119 106 101 90 

M. Onderzoek en advies 192 171 162 146 

N. Overige zakelijke dienstverlening 192 171 162 146 

O. Overheid
6
 285 254 241 216 

P. Onderwijs 285 254 241 216 

Q. Zorg 284 253 240 215 

R. Cultuur, sport en recreatie 376 335 317 284 

S. Overige dienstverlening 376 335 317 284 

Totaal (gewogen gemiddeld) 364 310 250 198 
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Tabel 2.5 Geijkte regio- en sectorspecifieke terreinquotiënten 
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2.3.2 Ontwikkeling terreinquotiënten  

De trends en ontwikkelingen die betrekking hebben op het terreinquo-
tiënt staan beschreven in bijlage 3. Op basis daarvan zijn de bijstellin-
gen van het terreinquotiënt bepaald (tabel 2.6). De bijstellingen in pro- 
 

 
centpunten zijn van toepassing op de gehele genoemde perioden (het 
betreft dus niet de jaarlijkse mutatie in procentpunten)  
 

 

Tabel 2.6 Uitgangspunten verandering terreinquotiënten  

TERREINQUOTIENT Terreinquotiënt 2013 
Voorgestelde bijstelling per periode 

t.o.v. 2013 (in %) en t.o.v. 2020 
Toelichting 

 West Midden Noordoost Zuidoost 2014-2020 2021-2030 2031-2040  

A. Landbouw, bosbouw en visserij
7
 364 310 250 198 - - -  

B. Winning van delfstoffen 426 380 359 322 +2% +5% +2,5% Volgt industrie 

C. Industrie 305 224 212 168 +2% +5% +2,5% Robotisering 

D. Energie 559 498 472 423 +2% +5% +2,5% Volgt industrie 

E. Water 559 498 472 423 +2% +5% +2,5% Volgt industrie 

F. Bouwnijverheid 168 150 142 127 - - - Evt. afname: verandering bouwlogistiek en groei ZZP 

G. Groot- en detailhandel 485 395 348 285 +1% +4% +2% Schaalvergroting/ automatisering/robotisering 

H. Vervoer en opslag 687 559 493 404 +1% +4% +2% Schaalvergroting/ automatisering/robotisering 

I. Logiesverstrekking en horeca 460 410 388 348 - - - Dienstverlenend, menselijke factor blijft belangrijk 

J. Informatie en communicatie 58 52 49 44 -1% -2% -1% Nieuwe werken 

K. Financiële instellingen 89 80 75 68 -1% -2% -1% Nieuwe werken 

L. Verhuur en handel onroerend goed 119 106 101 90 - - -  

M. Onderzoek en advies 192 171 162 146 -1% -2% -1% Nieuwe werken 

N. Overige zakelijke dienstverlening 192 171 162 146 -1% -2% -1% Nieuwe werken 

O. Overheid
8
 285 254 241 216 - - - Kantoor -, Overig + 

P. Onderwijs 285 254 241 216 - - -  

Q. Zorg 284 253 240 215 - - - Evt. kapitaalintensiever 

R. Cultuur, sport en recreatie 376 335 317 284 - - - Evt. kapitaalintensiever 

S. Overige dienstverlening 376 335 317 284 - - -  

Totaal (gewogen gemiddeld) 364 310 250 198   

                                 
7 Bij afwezigheid van een CPB-uitgangspunt voor het terreinquotiënt voor de landbouw is uitgegaan van gewogen gemiddelde terreinquotiënt. 

8 Sectie U (Extraterritoriale diensten) neemt de waarde van TQ van Sectie O (overheid) aan. 
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3. RUIMTEBEHOEFTE  
 

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de prognose van de ruimte-
behoefte voor bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant cen-
traal. Paragraaf 3.1 presenteert de uitkomsten per periode, paragraaf 
3.2 plaatst de raming in perspectief en paragraaf 3.3 behandelt tot slot 
de uitkomsten van de doorrekening van een aantal gevoeligheidsana-
lyses.  
 

 

3.1 Uitkomsten prognose 

3.1.1 Ontwikkeling netto areaal bedrijventerreinen 2014-2020 

De in het vorige hoofdstuk weergegeven uitgangspunten t.a.v. werkge-
legenheidsontwikkeling, locatievoorkeur en ruimtegebruik zijn doorge-
rekend in het prognosemodel. De ruimtebehoefte die op basis daarvan 
berekend wordt, komt bovenop het huidige areaal netto uitgegeven 
bedrijventerreinen. Tabel 3.1 geeft daarom het huidige areaal weer 
aan uitgegeven kavels (dus exclusief planaanbod of nog uit te geven 
kavels).  
 

Tabel 3.1: Totale areaal uitgegeven bedrijventerreinen in netto ha (IBIS)
9
 

 

                                 
9 Alle huidige arealen en prognoses zijn exclusief Moerdijk NAT en Budel-Dorplein in Cranendonck 

 
 
 
Van het totale areaal netto uitgegeven bedrijventerrein van de provin-
cie ligt (veruit) het meeste areaal in de regio West, ook als het kade- en 
havengebonden ruimtebeslag van de haven Moerdijk niet meegere-
kend is. 
 

Tabel 3.2 presenteert de uitkomsten van de prognose voor de eerste 
periode. De tabel laat zien dat er tussen begin 2014 en eind 2020 een 
toename in de ruimtebehoefte van +939 ha netto areaal bedrijventer-
reinen wordt verwacht voor de provincie Noord-Brabant (gemiddeld 
+134 ha netto per jaar). Tegenover deze ruimtebehoefte van 939 ha 
tot 2020 dient in later stadium in een vraag-aanbodconfrontatie het 
aanbod aan bedrijventerreinen te worden geplaatst (van nog beschik-
baar aanbod, aanbod door netto ruimtewinst als gevolg van herstruc-
turering en aanbod door nieuwe plannen).   
 
Tabel 3.2: Ontwikkeling ruimtebehoefte bedrijventerreinen (in netto ha) 2014-2020

10
 

 

                                 
10 De periode begint op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2020, dus gedurende 7 hele 
jaren. Dit geldt voor de  gehele rapportage waar de periode 2014-2020 wordt genoemd. 

  
Noord-
Brabant 

West Midden 
Noord-

oost 
Zuidoost 

2013 (huidig areaal) 10.903 3.833 1.820 2.470 2.780 

  
Noord-
Brabant 

West Midden 
Noord-

oost 
Zuid-
oost 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
2014-2020 (periode van 7 jaar) 

+939 +353 +169 +178 +239 

Gemiddelde jaarlijkse ontwikke-
ling ruimtebehoefte 

+134 +50 +24 +25 +34 



 

24  

 

Meer dan een derde van deze toename heeft betrekking op de regio 
West (+353 ha), gevolgd door Zuidoost (+239 ha). In Midden (+169 ha) 
en Noordoost (+178 ha) ligt de verwachte toename van het areaal in 
de periode 2014-2020 wat lager (en is ook het huidige areaal netto 
uitgegeven bedrijventerreinen minder groot dan in West). Overigens is 
het goed bij het begrip ‘ruimtebehoefte’ nogmaals op te merken dat 
dit de benodigde ontwikkeling van het netto areaal bedrijventerreinen 
betreft. Beschikbaar aanbod en plannen maar ook ontrekkingen van 
bedrijventerreinen volgens pas bij de vraag-aanbodconfrontatie.  
 
3.1.2 Ontwikkeling netto areaal bedrijventerreinen 2021-2030 

Tabel 3.3 geeft de uitkomsten van de prognose voor de tweede perio-
de weer. Tussen begin 2021 en eind 2030 is een toename van +137 ha 
netto areaal bedrijventerreinen geraamd in de gehele provincie. Dat 
komt neer op gemiddeld +14 ha per jaar. Waar in de eerste periode 
nog een aanzienlijke positieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte 
wordt verwacht, is de ruimtebehoefte in de tweede periode dus veel 
minder groot.  
 
Tabel 3.3: Ontwikkeling ruimtebehoefte bedrijventerreinen (netto ha) 2021-2030

11
 

                                 
11  De periode begint op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2030, dus gedurende 10 
hele jaren. Dit geldt voor de  gehele rapportage waar de periode 2021-2030 wordt genoemd.  

Er is nog sprake van een toename van het netto areaal bedrijventer-
reinen, maar de toename is zeer beperkt. Hierbij wordt opgemerkt dat 
dit de ontwikkeling van de ruimtebehoefte ‘per saldo’ is. Het laat de 
resultante zien van sectoren waaruit nog wel een positieve ontwikke-
ling van de ruimtebehoefte wordt verwacht, en sectoren die in deze 
periode een afname van het totale netto areaal, oftewel een negatieve 
ruimtebehoefte, laten zien.  
 
3.1.3 Ontwikkeling netto areaal bedrijventerreinen 2031-2040 

Tussen begin 2031 en eind 2040 buigt de ontwikkeling verder om, re-
sulterend in een negatieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte voor 
bedrijventerreinen in Noord-Brabant. Er is in alle vier regio’s minder 
netto oppervlakte bedrijventerreinen nodig dan vóór deze periode.  
 
Tabel 3.4: Ontwikkeling ruimtebehoefte bedrijventerreinen (in netto ha) 2031-2040

12
 

 

Tabel 3.4 laat zien dat het netto areaal bedrijventerreinen in de perio-
de 2031-2040 in Noord-Brabant naar verwachting met 175 ha afneemt 
(18 ha per jaar). Hierdoor komt het totale netto areaal in 2040 weer 
ongeveer op het niveau van 2020 uit. De verwachte afname van areaal 
is er in alle regio’s West (-57 ha), Noordoost (-60 ha), Zuidoost (-57 ha), 

                                 
12  De periode begint op 1 januari 2031 en eindigt op 31 december 2040, dus gedurende 10 
hele jaren. Dit geldt voor de  gehele rapportage waar de periode 2031-2040 wordt genoemd.  

  

Noord-

Brabant 
West Midden 

Noord-

oost 

Zuid-

oost 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
2021-2030 (periode van 10 jaar) 

+137 +78 +50 +10 -1 

Gemiddelde jaarlijkse ontwikke-
ling ruimtebehoefte 

+14 +8 +5 1 0 

  

Noord-

Brabant 
West Midden 

Noord-

oost 

Zuid-

oost 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
2031-2040 (periode van 10 jaar) 

-175 -53 -6 -60 -57 

Gemiddelde jaarlijkse ontwikke-
ling ruimtebehoefte 

-18 -5 -1 -6 -6 
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Midden (-6). Ook hier wordt weer opgemerkt dat dit de ontwikkeling 
per saldo betreft; er zijn nog wel ruimtevragende sectoren, maar de 
sectoren waaruit ruimte beschikbaar komt zijn groter in oppervlakte.  
 
3.1.4 Aandeel per sector  

De verwachte ontwikkeling van de ruimtebehoefte verschilt niet alleen 
per periode maar ook per sector. Figuur 3.1 (t/m 3.5) geeft de ver-
wachte ontwikkeling van de ruimtebehoefte per sector weer. Alleen 
sectoren met een mutatie van ten minste 20 hectare in ten minste één 
periode zijn opgenomen. In figuur 3.1 zijn de geschatte toenames van 
de groot- en detailhandel apart weergegeven. De verwachte toename 
van het areaal blijkt verreweg het grootst voor logistiek en groothan-
del. De logistiek (inclusief groothandel) is samen met de zorg (met wel-
iswaar een kleine locatievoorkeur voor bedrijventerreinen) de enige 
sector die tussen begin 2014 en eind 2040 in alle perioden een toena-
me in areaal kent. 
 
De industrie en de overige dienstverlening kennen tot aan 2020 ook 
een lichte toename, maar nemen daarna in totaal netto areaal af. Bij 
industrie is de verwachte afname van het totaal benodigde netto are-
aal bedrijventerreinen na 2020 het grootst.  
 
In de prognose vallen een positieve ontwikkeling van de ruimtebehoef-
te en vrijval van ruimte deels tegen elkaar weg. In de praktijk zit er 
echter een vaak niet onaanzienlijk gat tussen vrijval en herbenutting. 
De ontwikkeling van de ruimtebehoefte per sector zegt ook iets over te 
ontwikkelen kwaliteiten in het aanbod, waarbij o.a. terreinen met kwa-
liteiten voor de logistieke sector in een vraag blijken te voorzien. Op 
het aspect ‘kwaliteit van de ruimtebehoefte’ wordt verder ingegaan in 

Hoofdstuk 4, over de vraag per Brabants cluster, en hoofdstuk 5, over 
de vraag per segment. 
 
Verschillen in de ontwikkeling van de  ruimtebehoefte per regio komen 
in belangrijke mate voort uit de verschillen in omvang van de werkge-
legenheidsbasis, waarbij het zowel om verschillen in de structuur van 
de werkgelegenheid gaat als om kleine verschillen in groeiverwachtin-
gen per sector. Dat de logistiek (zeker in de eerste periode) een relatief 
sterke banengroei kent, vertaalt zich door in een relatief iets hogere 
ruimtebehoefte in West en Midden, waar deze sector ook wat sterker 
vertegenwoordigd is.  
 
In de figuren 2.1 t/m 2.5 is onderscheid gemaakt in groot- en detail-
handel.13  

 
  

                                 
13 Berekend op basis van aparte werkgelegenheidscijfers en locatievoorkeur, maar dezelfde 
terreinquotiënt voor groothandel en detailhandel 
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Figuur 3.1:  Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per sector provincie  
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Figuur 3.2  Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per sector West 

 
 

 

 

 

 

Figuur 3.3 Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per sector Midden 
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Figuur 3.4 Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per sector Noordoost 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.5 Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per sector Zuidoost 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

-150 -50 50 150

C. Industrie

F. Bouwnijverheid

G. Groothandel

G. Detailhandel

H. Vervoer en opslag

M. Onderzoek en advies

N. Overige zakelijke
dienstverlening

Q. Zorg

Ontwikkeling ruimtebehoefte in netto ha 

2014-2020

2021-2030

2031-2040

-150 -50 50 150

C. Industrie

F. Bouwnijverheid

G. Groothandel

G. Detailhandel

H. Vervoer en opslag

M. Onderzoek en advies

N. Overige zakelijke
dienstverlening

Q. Zorg

Ontwikkeling ruimtebehoefte in netto ha 

2014-2020

2021-2030

2031-2040



 

29  

 

3.1.5 Aandeel van de drie model-componenten in de uitkomsten 

De drie model-componenten - werkgelegenheid, locatievoorkeur en 
ruimtegebruik - zijn allemaal van invloed op de gepresenteerde uit-
komsten. Om de impact van elk van de componenten in beeld te bren-
gen, is gekeken naar de invloed van werkgelegenheid, locatievoorkeu-
ren en terreinquotiënten op de verwachte ontwikkeling van het netto 
areaal bedrijventerreinen (zie tabel 3.5).  
 

 Als alleen de locatievoorkeur verandert, en overige componenten 
gelijk blijven, komt de verwachte toename van het netto areaal 
bedrijventerreinen tussen begin 2014 en eind 2020 op 448 ha uit 
(in plaats van 939 ha in de basisraming). In de tweede en derde 
periode wordt het aandeel van deze component kleiner.  

 De invloed van de werkgelegenheidsontwikkeling op de uitkom-
sten blijkt in de eerste periode iets minder groot: als alleen de 
werkgelegenheid verandert, maar locatievoorkeur en terreinquo-
tiënt gelijk blijven, bedraagt de ontwikkeling van de ruimtebehoef-
te 366 ha. In de tweede en derde periode ligt dat anders; als ge-
volg van een afnemende werkgelegenheid in bedrijventerreinen-
sectoren zou, als alleen werkgelegenheid van invloed zou zijn, het 
netto areaal met vier- à vijfhonderd ha netto bedrijventerrein af-
nemen.   

 Als alleen de verwachte ontwikkeling van terreinquotiënten wordt 
meegenomen, en de andere componenten blijven gelijk, dan komt 
de prognose uit op een verwachte toename van het netto areaal 
bedrijventerreinen van 124 ha tot 2020. In de tweede en derde 
periode wordt het aandeel dat deze component in de ontwikkeling 
van het areaal voor rekening neemt een stuk groter.  

 

Tabel 3.5 Aandeel van de drie model-componenten in de uitkomsten 

 
 
 
 
 

 
In de ontwikkeling van de ruimtebehoefte na 2020 speelt de verwach-
te werkgelegenheidsontwikkeling een grote rol. De werkgelegenheid 
neemt volgens de EIB-prognose naar verwachting af, en de afname 
voor o.a. de typisch bedrijventerreinen-sector industrie is aanzienlijk. 
Daar staan weliswaar een toenemende locatievoorkeur en toenemen-
de terreinquotiënt tegenover, maar per saldo leidt dat voor deze sec-
tor op termijn toch tot een teveel aan ruimte.  
 

 

3.2 Uitkomsten in perspectief 

De prognose van de ontwikkeling van de ruimtebehoefte naar bedrij-
venterreinen kan in perspectief worden geplaatst door een vergelijking 
met de ontwikkeling van het netto areaal in de afgelopen 14 jaar. 
Hierbij is uitgegaan van de IBIS-gegevens van de provincie. 
 
Figuur 3.6 laat het netto areaal bedrijventerreinen in 2000 en 2010 
zien, en de prognose voor 2020, 2030 en 2040. Tussen 2000 en 2010 
heeft een toename van circa 1.000 hectare plaatsgevonden, die op 
basis van de prognose naar verwachting nog doorzet tot aan 2020. 
Tussen begin 2021 en eind 2030 stabiliseert de groei, om in de jaren 
tussen begin 2031 en eind 2040 licht te dalen. 

Ontwikkeling ruimtebehoefte (ha) 2014-2020 

Prognose 2014-2020 +939 

Alleen locatievoorkeur verandert +448 

Alleen werkgelegenheid verandert +366 

Alleen terreinquotiënt verandert +124 
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Figuur 3.6: Totale areaal bedrijventerreinen (netto ha) Noord-Brabant, 2000-2040 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.7: Totale areaal bedrijventerreinen (netto ha) per regio, 2000-2040 

 
Tabel 3.6: Verandering totale areaal bedrijventerreinen (netto ha), Noord-Brabant  

 
 
 

De gemiddelde toename van het netto areaal bedrijventerrein be-
droeg tussen 1999 en 2013 jaarlijks 127 ha netto. Deze toename blijft 
in de periode 2014-2020 ongeveer gelijk (tabel 3.6). 
 
Figuur 3.7 laat dezelfde trend voor het areaal per regio zien. Voor elk 
van de regio’s wordt verwacht dat de stijgende lijn tussen de jaren 
2000 en 2010 wordt doorgezet tot aan 2020. Daarna stagneert de 
verwachte groei van het areaal tot aan 2030 en blijft het areaal in de 
periode 2031-2040 stabiel of neemt het licht af.  
 
Tabel 3.6: Verandering areaal bedrijventerreinen (netto ha) Noord-Brabant, 2000-2040 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1999-2013 2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Gemiddelde toename netto 
areaal bedrijventerrein per jaar 

+127 +134 +14 -17 
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Er zullen na 2020 nog wel uitbreidings- en verhuisbewegingen zijn, 
maar steeds meer binnen de bestaande bedrijfshuisvestingsmarkt 
(panden/kavels) en steeds minder gericht op nieuw te ontwikkelen 
terreinen. Beschikbaarheid van ruimte uit de ene sector kan dan im-
mers – mits tijdig herontwikkeld – worden benut voor de opvang van 
de ruimtebehoefte van een andere sector.  
 
De regionale programmering van bedrijventerreinen zou daarom 
steeds meer gericht moeten zijn op marktgeoriënteerde herontwikke-
lingen van bestaande bedrijventerreinen voor nieuwe gebruikers. Om-
dat herontwikkeling tijd vraagt zou in de programmering ook rekening 
gehouden moeten worden met een bepaalde ‘schuifruimte’: beschik-
baarheid van voldoende aanbod om in de behoefte van bedrijven te 
kunnen voorzien terwijl ondertussen de vrijgevallen ruimte wordt her-
ontwikkeld. Het vraagt continue monitoring van de ontwikkeling van 
vraag en aanbod van bedrijventerreinen, en bewegingen van bedrijven 
tussen terreinen, om de benodigde schuifruimte in beeld te krijgen.  
 

 

3.3 Gevoeligheidsanalyses 

De ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen – en de ontwikkelingen 
waarvan die ruimtebehoefte het resultaat is – zal zich niet volgens één 
scenario ontwikkelen, maar kan zich boven of onder de verwachte 
ontwikkeling begeven. Om een beeld te krijgen van de effecten van 
mogelijke alternatieve ontwikkelingen is een aantal gevoeligheidsana-
lyses uitgevoerd, die laten zien hoe het model ‘reageert’ op verande-
ring van uitgangspunten.  

In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven van gevoeligheids-
analyses voor (deels) andere ontwikkeling van werkgelegenheid en 
wijzigingen in locatievoorkeuren en terreinquotiënten.  
 
3.3.1 Werkgelegenheid 

In de prognose van de ontwikkeling van de werkgelegenheid gaat het 
EIB uit van een relatief sterke stijging in de sectoren logistiek en groot- 
& detailhandel voor de periode 2014-2020 (zie onder andere tabel 2.1 
in Hoofdstuk 2) met daarna een (zeer) lichte af- of toename afhankelijk 
van om welke regio het gaat.  
 
Als het groeipercentage per jaar van de werkgelegenheid in de logis-
tiek en groot- & detailhandel zou halveren, heeft dit het meest effect 
op de ruimtebehoefte tot en met 2020 (tot wanneer de groeiverwach-
ting ook nog het sterkst is): deze valt tot en met 2020 per saldo 183 
hectare lager uit. Tabel 3.7 geeft dit weer, met in oranje de totaaluit-
komst van de basisraming (waar de zwarte getallen dus bij komen of 
vanaf gaan). 
  
Tabel 3.7: Gevoeligheidsanalyse: groeipercentage werkgelegenheid logistiek voor 

elke periode gehalveerd t.o.v. EIB-prognose 

 
In de regio West is het verschil met minus 84 ha het grootst. In de 
tweede en derde periode schommelt het effect per regio tussen een 
zeer beperkte afname van de ruimtebehoefte, of zeer beperkte toe-

 Noord-Brabant West Midden Noordoost Zuidoost 

2014-2020  (939) -183 (353) -84 (169) -41 (178) -33 (239) -25 

2021-2030  (137) +9 (78) -3 (50) -4 (10) +15 (-1) -1 

2031-2040  (-175) +19 (-53) +6 (-6) -5 (-60) +17 (-57) +1 
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name van de ruimtebehoefte (afhankelijk van het samenspel van de 
huidige regionale basis en verwachte ontwikkeling van de regionale 
werkgelegenheid, locatievoorkeur en terreinquotiënt).  
 

Naast een werkgelegenheidsstijging in de logistieke sector gaat het EIB 
uit van een relatief sterke werkgelegenheidsdaling in de industrie 
(m.u.v. van Zuidoost waar in die eerste periode nog een lichte toena-
me wordt verwacht).  
 
Tabel 3.8 laat een scenario zien waarin de werkgelegenheidsdaling in 
de industrie minder sterk is, namelijk jaarlijks de helft van het percen-
tage van de EIB prognose (voor Zuidoost is de beperkte toename in de 
eerste periode gehalveerd waardoor dat de enige regio is waar dit tot 
vermindering van de positieve ruimtebehoefte leidt). 
 
 Tabel 3.8: Gevoeligheidsanalyse: daling werkgelegenheid industrie in % voor elke 

periode gehalveerd t.o.v. EIB prognose  

 
Dit scenario (dat niet ondenkbaar is wanneer bijvoorbeeld alle moge-
lijke kansen voor re-industrialisatie optimaal worden benut) heeft tot 
gevolg dat er tot en met 2020 per saldo 55 ha meer netto bedrijventer-
rein nodig is, in de tweede periode per saldo 262 ha en tussen 2031 en 
2040 per saldo 214 ha. De vrijval van ruimte in de industrie, die vooral 
tussen 2020 en 2040 wordt verwacht (zie figuur 3.1) zal hierdoor niet 
tot nul worden teruggebracht, maar zal wel kleiner zijn dan in de basis-

raming. Van een positieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte voor de 
industrie zal in dat geval – ondanks de verwachte toenemende locatie-
voorkeur en toenemende terreinquotiënt – geen sprake zijn.  
 

3.3.2 Locatievoorkeur 

In de Werkgroepen Werken en in de bestuurlijke RRO’s is t.a.v. de lo-
catievoorkeur verwezen naar de relatie tussen bedrijventerreinen en 
de ruimte die beschikbaar kan komen door vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB). Voor bepaalde typische ‘bedrijventerreinen-
sectoren’ kan het buitengebied een geschikte vestigingsplaats bieden 
als alternatief voor vestiging op een bedrijventerrein.  
 
De Provinciale Verordening Ruimte kan in veel gevallen -onder voor-
waarden- bij vrijkomende agrarische bebouwing een ontwikkeling tot 
een bouwperceel van 0,5 ha mogelijk maken voor bedrijven in de mili-
eucategorieën 1 en 2. In hoeverre gemeenten daar vervolgens ruimte 
aan (willen) geven verschilt per gemeente, en vaak is beleid daarvoor 
nog in ontwikkeling. Om die reden zijn de uitgangspunten t.a.v. de lo-
catievoorkeur in de basisraming niet gewijzigd, maar is wel een gevoe-
ligheidsanalyse uitgevoerd die in beeld brengt wat het effect op de 
verwachte ruimtebehoefte is als de locatievoorkeur van de: 
 

 logistiek en groot- en detailhandel voor bedrijventerreinen nog 
wel toeneemt, maar slechts met de helft van de verwachte toe-
name (was +5%/+3% in eerste periode) omdat ook het buitenge-
bied daarvoor een geschikte vestigingsplaats kan bieden (wordt 
+2,5%/+1,5% in eerst periode); 

 Noord-Brabant West Midden Noordoost Zuidoost 

2014-2020  (939) +55 (353) +29 (169) +10 (178)+22 (239) -6 

2021-2030  (137) +262 (78) +89 (50) +39 (10) +58 (-1) +75 

2031-2040  (-175) +214 (-53) +74 (-6) +31 (-60) +48 (-57) +62 
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 bouw, een andere sector die relatief vaak in het buitengebied start 
-en daar dan ook vaker blijft of naar toe trekt- met 3% per periode 
daalt (was gelijk gehouden).  

 
De tabellen 3.9 en 3.10 laten zien dat deze wijziging tot een behoorlijk 
verschil in de verwachte ruimtebehoefte kan leiden. Met in de tabellen 
tussen haakjes weer de geraamde ontwikkeling van de ruimtebehoefte 
uit de basisraming.  
 
Tabel 3.9: Gevoeligheidsanalyse VAB: groeipercentage LV  logistiek en groot- & 

detailhandel per periode helft van verwachte toename  

 Noord-Brabant West Midden Noordoost Zuidoost 

2014-2020  (939) -182 (353) -71 (169) -33 (178) -39 (239) -39 

2021-2030  (137) -159 (78) -63 (50) -30 (10) -31 (-1) -34 

2031-2040  (-175) -71 (-53) -33 (-6) -6 (-60) -15 (-57) -18 

 

Tabel 3.10: Gevoeligheidsanalyse VAB: LV bouw niet constant, maar 3% daling per 

periode 

 Noord-Brabant West   Midden Noordoost Zuidoost 

2014-2020  (939) -30 (353) -9 (169) -4 (178) -9 (239) -8 

2021-2030  (137) -26 (78) -8 (50) -3 (10) -8 (-1) -7 

2031-2040  (-175) -22 (-53) -6 (-6) -3 (-60) -7 (-57) -6 

 

Vanwege verschillen in zowel de aanwezigheid en kwalitatieve ken-
merken van VAB’s per gemeente en regio, als het beleid dat gemeen-
ten voeren, is de invloed van vrijkomende agrarische bebouwing voor-
al een belangrijk aspect om mee te nemen bij het opstellen van de 
regionale vraag-aanbodconfrontaties.   
 

Een andere gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd om in beeld te krijgen 
wat de impact op de ruimtebehoefte is wanneer de ontwikkeling van 
het nieuwe werken niet gelijk - maar pas ná 2020 inzet. De verwachte 
lichte afname van de locatievoorkeur voor bedrijventerreinen in de 
zakelijke dienstverlening is in dat scenario eerst gelijk gehouden om 
vervolgens pas na 2020 in te zetten. Tabel 3.11 laat zien dat de invloed 
daarvan op de ruimtebehoefte in die eerste periode relatief beperkt is: 
38 ha bovenop de geraamde ontwikkeling van de ruimtebehoefte. Het 
effect is het sterkt in de regio Zuidoost, waar deze sector ook sterk 
vertegenwoordigd is.    
 
Tabel 3.11: Gevoeligheidsanalyse latere inzet nieuwe werken: LV zakelijke dienst-

verlening tot 2020 gelijk  

 

 

3.3.3 Terreinquotiënt 

Voor de terreinquotiënt van de industrie wordt de komende jaren een 
toename verwacht. Hoe groot die toename van het ruimtegebruik per 
werkzame persoon precies zal zijn is niet exact aan te geven.  
 
Om een beeld te krijgen van de impact van een nog sterker toene-
mende gemiddelde terreinquotiënt op de uiteindelijke ruimtebehoefte 
is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is het groeipercentage 
per periode verdubbeld: +4% in de eerste periode, +10% in de tweede 
periode en +5% in de derde periode (was: + 2%/+5%/+2,5% in de basis-
raming).   
 

 Noord-Brabant West Midden Noordoost Zuidoost 

2014-2020  (939) +38 (353) +10 (169) +5 (178) +9 (239) +14 
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Het effect van die sterkere groei van het terreinquotiënt voor de indu-
strie blijkt het sterkst in de tweede periode. De verwachte vrijval van 
ruimte door de industrie (weergegeven in figuur 3.1) wordt er niet 
door omgebogen naar een positieve ruimtebehoefte, maar het totale 
areaal dat uit deze sector per saldo beschikbaar komt door teruggave 
van ruimte wordt er wel minder door.  
 
De ontwikkeling van het ruimtegebruik per werkzame persoon in de 
industrie blijkt in alle regio’s van betekenis voor de ontwikkeling van 
de ruimtebehoefte. Tabel 3.12 geeft dit weer.  
 
Tabel 3.12: Gevoeligheidsanalyse: groeipercentage TQ industrie verdubbelt per 

periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Noord-Brabant West Midden Noordoost Zuidoost 

2014-2020  (939) +63 (353) +21 (169) +9 (178) +15 (239) +18 

2021-2030  (137) +136 (78) +45 (50) +20 (10) +32 (-1) +39 

2031-2040  (-175) +41 (-53) +13 (-6) +6 (-60) +10 (-57) +12 
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4. RUIMTEBEHOEFTE CLUSTERS  
 

De raming van de ontwikkeling van de ruimtebehoefte in Noord-
Brabant is in dit hoofdstuk uitgesplitst naar de zes Brabantse Clusters 
(Agro&Food, Biobased, HTSM, Life Sciences, Logistiek en Maintenan-
ce). Paragraaf 4.1 behandelt de uitgangspunten en de methodiek van 
de raming, waarna in paragraaf 4.2 de uitkomsten van de raming van 
de ruimtebehoefte van de clusters wordt gepresenteerd. 
 

4.1 Uitgangspunten en methodiek clusterberekening 

Binnen de geraamde ruimtebehoefte kunnen de aandelen van de Bra-
bantse clusters worden onderscheiden. Om de ruimtebehoefte van de 
clusters te bepalen zijn per cluster en per regio de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid (op basis van de EIB prognose), de locatievoorkeur 
en het terreinquotiënt (beiden op basis van de prognose van Bureau 
 

Tabel 4.1: Banen clusters in 2013 excl. Moerdijk en Budel-Dorplein, Noord-Brabant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUITEN) berekend. De clusters zijn afgebakend op basis van de indeling 
die in de EIB prognose en door de provincie wordt gehanteerd. 
 
4.1.1 Werkgelegenheid per cluster 

Tabel 4.1 toont de werkgelegenheid per cluster, uitgesplitst naar de 
SBI-sectoren waarbinnen de werkgelegenheid valt (verdeling op basis 
van EIB). Voor alle clusters is deze verdeling toegepast op het aantal 
banen per regio volgens LISA in 2013, exclusief Moerdijk en Budel-
Dorplein (zie bijlage 5 per regio). 
 
In alle regio’s blijkt het HTSM cluster het grootste cluster (ruim 
110.000 banen in Noord-Brabant), gevolgd door Agro&Food. Het Life 
Science cluster is met 12.665 banen het kleinst. Regionaal is o.a. de 
sterke vertegenwoordiging van het HTSM-cluster in West, de Agro 
&Food in Noordoost en het logistieke cluster in West en Midden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Totaal sector Agro&Food Bio-based HTSM Life Sciences Logistiek Maintenance 

Noord-
Brabant  

A. Landbouw 25.100 25.100      

C. Industrie* 101.874 24.904 31.157 71.875 6.455  10.637 

G. Groot- en detailhandel 36.601 16.421  16.198 3.982   

H. Vervoer en opslag 41.960     41.960  

J.  ICT* 18.096   18.096   17.517 

M. Onderzoek en advies 25.611 214  5.946 843  18.607 

N.  Ov. zakelijke dienstverlening 83 83      

Q. Zorg 1.385    1.385   

S.  Ov. dienstverlening 639   639    

Totaal banen per cluster 251.349 66.723 31.157 112.755 12.665 41.960 46.761 

* Voor deze SBI-secties bestaat overlap: één baan in de ICT kan bv. zowel tot het HTSM cluster als tot het Maintenance cluster worden gerekend.  
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Voor de sectoren Industrie en ICT wordt opgemerkt dat er overlap be-
staat tussen beide clusters. Dit betekent dat voor deze sectoren één 
baan tot meerdere clusters kan worden gerekend. Tabel 4.2 geeft per 
regio het percentage weer van de banen in deze sectoren dat binnen 
meerdere clusters valt: 42% van alle banen in de Industrie hoort bij 
meer dan één cluster en bijna alle banen binnen de ICT worden tot 
zowel het HTSM als het Maintenance cluster gerekend. 
 
Tabel 4.2: Overlap tussen clusters: aandeel banen dat onder meerdere clusters valt 

Tabel 4.3 toont de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in de 
clusters in 2020, 2030 en 2040. In bijlage 5 is de ontwikkeling per regio 
opgenomen. Het uitgangspunt is de werkgelegenheidsprognose van 
het EIB, met LISA 2013-cijfers als basis. Ook hier is sprake van een be-
paalde overlap tussen verschillende clusters omdat banen soms tot 
meerdere clusters gerekend worden. 
 
In alle regio’s neemt het totaal aantal banen van alle clusters samen 
licht toe tussen 2014 en 2020, behalve in Noordoost. Na 2020 volgt een 
lichte afname van de werkgelegenheid in het totaal van de clusters, 
overeenkomstig de algemene trend van de werkgelegenheidsontwikke-
ling. Deze afname is er binnen Agro&Food, Biobased en HTSM. Het 
aantal banen binnen Life Sciences blijft ongeveer gelijk. De werkgele-
genheid in Maintenance en Logistiek neemt volgens de EIB-prognose 
ook na 2020 nog licht toe.  
 

Tabel 4.3: Werkgelegenheidsprognose clusters Noord-Brabant 

 
4.1.2 Locatievoorkeur van Clusters  

Overeenkomstig de algemene ontwikkeling van de locatievoorkeur 
geldt ook voor de Brabantse clusters dat er een stijging van de locatie-
voorkeur wordt verwacht. Tabel 4.4 toont voor de provincie Noord-
Brabant de locatievoorkeur van de Brabantse clusters in 2013, en de 
toename in procentpunten in 2014-2020, 2021-2030, 2031-2040. Bijla-
ge 5 geeft de ontwikkeling per regio weer.  
 
Tabel 4.4: LV 2013 per cluster en toename in procentpunt, Noord-Brabant 

 

  West Midden Noordoost Zuidoost Noord-Brabant 

C. Industrie  45% 42% 44% 40% 42% 

J. ICT 99% 98% 99% 94% 97% 

  2013 2020 2030 2040 

Noord-
Bra-
bant  

Agro&Food 66.723 61.437 53.094 46.237 

Biobased 31.157 29.856 25.176 21.221 

HTSM 112.755 115.208 107.889 101.254 

Life Sciences 12.665 13.187 12.901 12.675 

Logistiek 41.960 44.926 45.241 45.585 

Maintenance 46.761 49.397 49.160 49.136 

Alle clusters samen 251.349 253.327 237.845 224.904 

Tot. werkgelegenheid 1.038.952 1.076.604 1.048.422 1.027.663 

Noord-Brabant LV LV 2013 
Toename pp. 
2014-2020 

Toename pp. 
2021-2030 

Toename pp. 
2031-2040 

Agro&Food 45% +2 +1 +1 

Biobased 87% +3 +2 +1 

HTSM 72% +2 +1 +0 

Life Sciences 62% +2 +1 +1 

Logistiek 73% +5 +5 +3 

Maintenance 52% -1 -2 -1 
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In de meeste clusters wordt een toename van de locatievoorkeur ver-
wacht, met uitzondering van het Maintenance cluster (door relatief 
sterke vertegenwoordiging van ICT met licht afnemende locatievoor-
keur). Binnen de Logistiek wordt de sterkste toename van de locatie-
voorkeur verwacht van 5% voor 2014-2020 en 2021-2030.  
 

4.1.3  Terreinquotiënt Clusters 

Het ruimtegebruik per baan neemt voor de meeste clusters toe. Onge-
veer 40% van het totale areaal bedrijventerreinen in Noord-Brabant 
wordt momenteel gebruikt door de Brabantse clusters. Omdat 24% van 
alle banen in Noord-Brabant tot de clusters wordt gerekend, zijn be-
drijven in de clusters dus relatief ruimte-extensief. Net als bij de ‘secto-
rale’ locatievoorkeuren hebben de Brabantclusters in West en Midden 
een gemiddeld hogere terreinquotiënt dan in de andere regio’s. 
 
Tabel 4.5: Terreinquotiënt in 2013 per cluster en toename in % per periode  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.5 toont de gemiddelde terreinquotiënt van de Brabantse clus-
ters in 2013 en de verwachte procentuele toename voor de periodes 
2014-2020, 2021-2030, 2031-2040 (zie bijlage 5 voor de ontwikkeling 
per regio). Voor de meeste clusters wordt een toename van het ter-
reinquotiënt verwacht, behalve in het cluster Maintenance.  

4.2 Prognose ruimtebehoefte per cluster 

Tabel 4.6 laat zien dat de ontwikkeling van de ruimtebehoefte voor de 
Brabantse clusters tot en met 2020 positief is en 233 ha bedraagt. Na 
2020 stabiliseert het totale netto areaal bedrijventerreinen voor be-
drijven in de clusters. Vooral in de periode 2031-2040 is er sprake van 
een afname van het totale netto areaal bedrijventerreinen voor clus-
ters, oftewel van een negatieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte.  
 
Tabel 4.6: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) alle clusters (zonder overlap).

14
 

 
 
 
 
 

 
Tabel 4.7 toont per cluster de ontwikkeling van de ruimtebehoefte 
voor 2014-2020, 2021-2030 en 2031-2040. Het logistieke cluster is het 
cluster met grootste positieve ruimtebehoefte; voor de drie periodes 
respectievelijk +226, +227 en +125 ha. Het HTSM cluster kent voor de 
periode tussen 2014 en 2020 ook nog een positieve ontwikkeling van 
de ruimtebehoefte (+110 ha om daarna iets af te nemen. De clusters 
Agro&Food en Biobased laten op basis van de EIB-raming na 2020 een 
licht negatieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte zien.  
 
Figuur 4.1 toont de ontwikkeling van de ruimtebehoefte per cluster 
voor Noord-Brabant, de figuren 4.2 tot en met 4.5 per regio.  

                                 
14 Voor de behoefteraming van de clusters geldt ook dat de perioden lopen van 1 januari 2014 
– 31 december 2020; 1 januari 2021 – 31 december 2030; 1 januari 2031 – 31 december 2040 

Noord-Brabant TQ TQ 2013 
% toename 
2014-2020 

% toename 
2021-2030 

% toename 
2031-2040 

Agro&Food 277 +1% +3% +1% 

Biobased 237 +2% +5% +3% 

HTSM 206 +1% +3% +2% 

Life Sciences 274 +1% +4% +2% 

Logistiek 550 +1% +4% +2% 

Maintenance 135 0% 0% 0% 

  
West Midden 

Noord-
oost 

Zuidoost 
Noord-
Brabant 

2014-2020 +119 +42 +23 +48 +233 

2021-2030 -13    -6   -23   -20  -62    

2031-2040 -46    -18 -38  -34 -136 
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Tabel 4.7: Ontwikkeling ruimtebehoefte (netto ha) per cluster, Noord-Brabant  
 

 

 

 
 
 
 
 

Let wel, ook de getoonde ontwikkeling van de ruimtebehoefte bevat 
overlap tussen de clusters. De som van de ruimtebehoeften per cluster 
komt daardoor niet overeen met de ontwikkeling van de ruimtebe-
hoefte van alle clusters samen. 
 
 
 

Hierbij is het belangrijk op de merken dat de op termijn negatieve 
ruimtebehoefte in sommige clusters niet betekent dat deze clusters 
ook in economisch belang afnemen. De dalende ruimtebehoefte reflec-
teert vooral de door EIB verwachte werkgelegenheidsdaling, in met 
name de industrie, maar niet de ontwikkeling van de toegevoegde 
waarde in deze clusters. Onder invloed van een stijgende arbeidspro-
ductiviteit kunnen de clusters dus in toegevoegde waarde en daarmee 
in economisch belang groeien, terwijl hun ruimtebehoefte afneemt.  
 
Bovendien is ook de ruimtebehoefte per cluster een resultante van 
deelclusters, niches en speerpunten daarbinnen (waarop juist het regi-
onale beleid kan zijn gericht). Ook binnen de clusters zullen er ruimte-
vragers blijven waarvoor de juiste terreinen beschikbaar moeten zijn. 
Ook vormt monitoring van en binnen de clusters een voorwaarde om 
een goede programmering op te kunnen richten.  
 

  

 2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Agro&Food -24 -71 -77 

Biobased +8 -62 -74 

HTSM +110 -35 -70 

Life Sciences +20 +9 +3 

Logistiek +266 +227 +125 

Maintenance +13 -15 -7 

Figuur 4.1: Noord-Brabant: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per cluster per periode 
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Figuur 4.2: Regio West: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per cluster  

 
Figuur 4.3: Regio Midden: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per cluster  

 

Figuur 4.4: Regio Noordoost: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per cluster  

 
Figuur 4.5: Regio Zuidoost: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha)  per cluster  
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5. RUIMTEBEHOEFTE SEGMENTEN  
 

Tot slot is de prognose voor de ruimtebehoefte naar bedrijventerrei-
nen toegedeeld naar verschillende kwalitatieve segmenten bedrijven-
terreinen. In de eerste paragraaf worden de typen segmenten kort 
uiteengezet, terwijl de tweede paragraaf de methodiek voor de be-
hoefteraming naar segmenten en de uitkomsten presenteert.   
 
 

 

5.1 Typen segmenten & areaal per segment  

De behoefte aan bedrijventerreinen kan worden onderverdeeld naar 
verschillende kwalitatieve segmenten. In dit onderzoek is uitgegaan 
van onderscheid naar functionele, moderne, hoogwaardige, en logis-
tieke bedrijventerreinen en terreinen voor milieubelastende bedrijvig-
heid, zoals dat ook is gedaan in onderzoek van Royal Haskoning in op-
dracht van de provincie.  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat dit geen rigide indeling is en dat deze bo-
vendien kan veranderen in de tijd. In praktijk bestaan er ook binnen 
een segment kwalitatieve verschillen tussen terreinen. Ook in de voor-
keur van bedrijven bestaat uitwisselbaarheid. Veel bedrijven zullen zich 
op meer dan één type terrein thuis voelen. Zo kan een goed ontsloten 
en representatief modern gemengd terrein voor veel bedrijven uit veel 
sectoren een geschikte vestigingsplaats zijn als kavelgrootte, ont-
sluiting en milieuruimte voldoen aan hun vraag. De segmenten worden 
kort toegelicht: 

 
 
 

 Functionele terreinen beslaan 48% van het totale areaal netto be-
drijventerrein, zie tabel 5.1 en figuur 5.1. Deze reguliere bedrijven-
terreinen huisvesten veel industrie-, bouw- en logistiekbedrijven 
en hebben een ‘functionele’ uitstraling.   

 Modern gemengde terreinen beslaan 26% van het oppervlak in 
Noord-Brabant en bevatten net als functionele terreinen veel in-
dustrie, bouw en logistiek. Door een wat hoger kwaliteitsniveau en 
een moderne verschijningsvorm zijn er ook meer dienstverlenende 
bedrijven op deze terreinen te vinden.  

 Hoogwaardige terreinen hebben een representatieve uitstraling en 
hoger kwaliteitsniveau. Hier zijn vaker bedrijven in de hoogwaardi-
ge industrie, onderzoek en zakelijke dienstverlening gevestigd. In 
Zuidoost ligt het aandeel hoogwaardige terreinen op 13% en in de 
overige regio’s rond de 7%.  

 Logistieke terreinen worden gekenmerkt door een goede ont-
sluiting met focus op de logistieke sector. Het aandeel specifieke 
logistieke terreinen is volgens het Haskoning-onderzoek nog rela-
tief klein (3% in Noord-Brabant). 

 Tot slot zijn er de bedrijventerreinen voor milieubelastende bedrij-
vigheid. Daar is overwegend zware industrie gevestigd. In de re-
gio’s West (17%) en Noordoost (19%) is het grootste areaal terrein 
voor milieubelastende bedrijvigheid gevestigd. Het provinciege-
middelde bedraagt 16%.  
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Tabel 5.1: Areaal bedrijventerrein: % per segment in 2013 
15 16

 
17

  

 
 

Figuur 5.1: Verdeling areaal (%) bedrijventerrein per segment, Noord-Brabant, 2013  

 
 

                                 
15 Gebaseerd op raming bruto areaal bedrijventerreinen (Royal Haskoning, 2010).  
16 De verdeling is excl. Moerdijk, maar incl. Budel-Dorplein, en is afgerond op hele procenten  
17 Voor Zuidoost raamt Royal Haskoning 0% logistiek areaal. De aanbodinventarisatie van STEC 
groep (2012, in opdracht van SGE Eindhoven) toont echter dat GDC Acht te Eindhoven (67 ha, 
2,6%) tot het logistieke segment behoort. Deze gegevens zijn aan tabel  5.2 toegevoegd. 

5.2 Methodiek & prognose ontwikkeling ruimtebehoefte per seg-
ment 

De verwachte ontwikkeling van de ruimtebehoefte per segment is zo-
wel gebaseerd op de werkgelegenheidsprognose als op de verwachte 
veranderingen in de segmentvoorkeur van bedrijven. Deze trends en 
ontwikkelingen zijn op de volgende pagina nader toegelicht. Op basis 
van beide factoren is de verdeling van het totale netto areaal bedrij-
venterreinen over segmenten bijgesteld (zie tabel 5.2). In bijlage 6 is de 
bijstelling per regio te vinden. De regio’s verschillen onderling welis-
waar in de uitgangssituatie, zoals tabel 5.1 laat zien, maar laten in de 
prognose wel dezelfde trend zien. De  bijstelling is vervolgens gebruikt 
om de ontwikkeling van de ruimtebehoefte per segment te berekenen 
(zie tabel 5.3). Een nadere toelichting bij de methodiek is te vinden in 
bijlage 6. 
 
Tabel 5.2: Verdeling totale netto areaal Noord-Brabant over segmenten t.o.v. 2013 

 

 
Tabel 5.3 en figuur 5.2 laten de ontwikkeling van de ruimtebehoefte 
per segment zien in Noord-Brabant. De figuren 5.2 tot en met 5.5 to-
nen de ontwikkeling per regio, evenals de tabel in bijlage 6. 

48% 

26% 

7% 

2% 
16% Functioneel terrein

Modern terrein

Hoogwaardig terrein

Logistiek terrein

Terrein voor
milieubelastende bedrijven

  
Noord-

Brabant 
West Midden 

Noord-
oost 

Zuid-
oost 

Functioneel terrein  48% 45% 43% 54% 51% 

Modern gemengd terrein  26% 31% 33% 20% 23% 

Hoogwaardig terrein  7% 5% 7% 6% 13% 

Logistiek terrein  2% 3% 3% 1% 3% 

Terrein milieubelastende bedrijven 16% 17% 14% 19% 10% 

Verdeling totale netto areaal bedrijventerreinen over segmenten 

Segment 2013 2020 2030 2040 

Functioneel terrein  48% 46% 44% 44% 

Modern gemend terrein  26% 27% 28% 29% 

Hoogwaardig terrein  7% 9% 9% 10% 

Logistiek terrein  2% 4% 5% 6% 

Terrein milieubelastende bedrijven 16% 15% 13% 12% 
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Tabel 5.3: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per segment, Noord-Brabant
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ruimtebehoefte naar functionele bedrijventerreinen neemt in alle 
regio’s nog toe tot 2020 (+171) om daarna tot 2030 (-106 ha) en 2040 
(-132 ha) af te nemen. Aan deze daling liggen zowel de werkgelegen-
heidsdaling in de bouw en industrie na 2020 als de afnemende voor-
keur voor functionele terreinen in het algemeen ten grondslag. De 
verwachting is namelijk dat de voorkeur van bedrijven langzaam ver-
schuift naar terreinen met een hoog kwaliteitsniveau.  
 
De behoefte naar modern gemengde terreinen neemt tot aan 2020 toe 
(+290 ha). Dit komt vooral door de werkgelegenheidsstijging in de 
groothandel, logistiek en de zakelijke dienstverlening, sectoren die veel 
op modern gemengde terreinen te vinden zijn. Bovendien ligt het kwa-
liteitsniveau van de nieuwe modern gemengde terreinen vaak al hoger 
dan nu gebruikelijk, waardoor de voorkeur van bedrijven voor dit type 
terrein toeneemt. Na 2030 stagneert de groei enigszins, met name als 
gevolg van de werkgelegenheidsontwikkeling.  

                                 
18 Ook voor de behoefteraming van segmenten geldt dat de perioden lopen van 1 januari 2014 
– 31 december 2020; 1 januari 2021 – 31 december 2030; 1 januari 2031 – 31 december 2040 

 

 
Ook de behoefte naar hoogwaardige terreinen stijgt in Noord-Brabant 
(+183 ha tot aan 2020). Dat komt zowel door de toenemende werkge-
legenheid in sectoren als ICT, financiële en zakelijke dienstverlening en 
onderzoek en advies, maar ook door de toenemende voorkeur voor 
terreinen met een hoog kwaliteitsniveau. 
 
Voor logistieke terreinen wordt tot aan 2020 een behoorlijke ruimte-
behoefte verwacht (+203 ha). De positieve ontwikkeling van de ruim-
tebehoefte zet naar verwachting door tot  2031 en 2040, door banen-
groei in de logistiek en groothandel en door meer behoefte aan speci-
fieke logistieke terreinen. De positieve ontwikkeling van de ruimtebe-
hoefte naar logistieke terreinen wordt ook veroorzaakt door de toe-
nemende voorkeur van logistiekbedrijven voor bedrijventerreinen die 
voor de specifieke eisen en wensen van de logistiek zijn ingericht.  
 
De behoefte naar bedrijventerreinen voor milieubelastende bedrijvig-
heid neemt toe tot aan 2020, maar daalt daarna tot aan 2030 (-158 ha) 
en 2040 (-211 ha). Deze daling laat zich verklaren door de afnemende 
werkgelegenheid in met name de industrie, een sector die op dit seg-
ment bedrijventerreinen sterk vertegenwoordigd is.  
 
Bij de interpretatie van deze resultaten dient rekening te worden ge-
houden met de eerder genoemde uitwisselbaarheid. Zo zullen bijvoor-
beeld logistieke bedrijven zich op zowel modern gemengde als logistie-
ke terreinen thuis kunnen voelen. Tussen modern gemengde en  
hoogwaardige bedrijventerreinen en tussen functionele en modern 
gemengde terreinen is sprake van een soortgelijke uitwisselbaarheid. 
De uitkomsten zoals in deze rapportage gepresenteerd zijn daardoor 

Noord-Brabant  
2014-2020 

(7 jaar) 

2021-2030 

(10 jaar) 

2031-2040 

(10 jaar) 

Functioneel terrein  +171 -106 -132 

Modern gemengd terrein  +290 +125 +47 

Hoogwaardig terrein  +183 +92 +33 

Logistiek terrein  +203 +184 +87 

Terrein milieubelastende bedrijven +92 -159 -210 

Totaal alle segmenten +939 +137 -175 
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niet rigide, en daarmee een belangrijk aspect om rekening mee te hou-
den in de regionale programmeringen. In de vraag-aanbodconfrontatie 
zou het daarom moeten gaan om de vraag in hoeverre een bepaalde 
overlap en uitwisselbaarheid aan de aanbodzijde, opgevangen kan 
worden door uitwisselbaarheid aan de vraagzijde. Te veel van hetzelfde 
aanbod kan immers zeker  tot een kwalitatieve mismatch leiden. Ook 
op het gebied van segmentering is monitoring van werkgelegenheids-
ontwikkeling, locatievoorkeur maar bijvoorbeeld ook uitgiften per 
segment daarom essentieel. 
 
Figuur 5.2: Noord-Brabant: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per segment 
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Figuur 5.3: Regio West: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per segment 

 
 

Figuur 5.4:  Regio Midden: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per segment 

 

Figuur 5.5: Regio Noordoost: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per segment 

 
 

Figuur 5.6: Regio Zuidoost: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) per segment 
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6. HAVENRAMING MOERDIJK 
 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de methode en de uitkomsten van ruimtebe-
hoefteraming voor kadegebonden terreinen in zeehaven Moerdijk. In 
paragraaf 6.1 wordt de methode toegelicht. Paragraaf 6.2 beschrijft de 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van de goederenstromen, para-
graaf 6.3 geeft de uitgangspunten voor het ruimtegebruik. Paragraaf 
6.4 sluit dit hoofdstuk af met de prognose-uitkomsten.  
 
 
6.1 Methode 

6.1.1 Behoefteraming kadegebonden terreinen op basis van goederenstromen 

De aanpak van het kadegebonden deel van de Haven Moerdijk vraagt 
speciale aandacht in de prognose bedrijventerreinen Noord-Brabant. 
Voor zeehavens is bekend dat werkgelegenheid geen goede verklaren-
de variabele is voor de ontwikkeling van de ruimtebehoefte. De ont-
wikkeling van de goederenstroom is, ook volgens het Centraal Planbu-
reau en het Planbureau voor de Leefomgeving, een betere indicator.  
 
De ruimtebehoefteraming van het kadegebonden (natte) deel van de 
zeehaven Moerdijk is daarom gebaseerd op een modelmatige combi-
natie van de verwachte ontwikkeling van de goederenstromen en de 
ontwikkeling van de ruimteproductiviteit. Het havengerelateerde (dro-
ge) deel loopt, zoals in hoofdstuk 1 toegelicht, gewoon mee in de regu-
liere raming. Het kadegebonden deel is daarvoor uit de ‘reguliere’ be-
drijventerreinenraming gehaald (toegelicht in 6.1.2).  

 
 
 
 
De raming van de kadegebonden ruimtebehoefte wordt gedaan door 
na te gaan hoeveel ruimte nodig is om de verwachte goederenstroom-
ontwikkeling te accommoderen. Met deze methodiek sluiten we aan 
op de methodiek die ook door andere zeehavens wordt gehanteerd. 
Het huidige ruimtegebruik en kwalitatieve input uit de Havenvisie wor-
den daarin meegenomen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met 
de te verwachten ontwikkeling van de ruimteproductiviteit, oftwel 
hoeveel goederenoverslag per netto ha zeehaventerrein kan worden 
gerealiseerd.    
 
De goederenstromen van de overslag van de zeevaart worden als 
uitgangspunt genomen. De overslag van de binnenvaart wordt wel 
meegenomen in de raming, maar wordt gezien als afgeleide van de 
zeevaartoverslag. Er zijn namelijk geen onderbouwde goederenstroom-
prognoses voor de binnenvaartoverslag beschikbaar, ook niet in de 
Havenstrategie. Bovendien vindt overslag op de binnenvaart vaak op 
dezelfde kade en kadekavels plaats als zeevaart-overslag. De positieve 
ontwikkeling die binnenvaart-overslag in Moerdijk de afgelopen jaren 
heeft laten zien, wordt wel meegewogen in de afweging welke scenario 
de meest reële verwachting beschrijft.   
 
6.1.2 Afbakening kadegebonden deel   

Het kadegebonden gedeelte is uit de ‘reguliere’ raming gehaald door 
een inschatting te maken van de kadegebondenheid van de afzonder-
lijke deelgebieden. Hiervoor is gekeken naar de indeling uit het Hand-
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book Port of Moerdijk, en is de indeling afgestemd met het Haven-
schap. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is daarin verdeeld in vijf 
deelgebieden. Die indeling in gebieden zorgt ervoor dat gelijksoortige 
bedrijven bij elkaar gevestigd worden. De vijf deelgebieden zijn 
weergeven in figuur 6.1 en worden vervolgens kort beschreven 
(omschrijving o.b.v. het PortHandbook): 
 
1. Servicepoint 

In het Servicepoint zijn verschillende bedrijven en organisaties 
gevestigd die werkzaamheden ten dienste van het totale haven- en 
industrieterrein uitvoeren. Dit zijn onder andere de Douane, de 
Marechaussee, het Havenschap Moerdijk en het Havenschap 
Moerdijk Communicatie Centrum. Daarnaast zijn ook commerciële 
dienstverleners als uitzendbureaus en copy shops in dit deelgebied 
gesitueerd. 

 
2. Distriboulevard en Tradepark 

Aan de Distriboulevard en het Tradepark, ten zuiden van het 
spoor, zijn overwegend logistieke bedrijven gevestigd. Deze 
zichtlocaties aan de A17 zijn dan ook bestemd voor weggebonden 
Europese distributie- en productiebedrijven. Daarnaast is er een 
ambulancepost gestationeerd. 

  
3. Seaport 

Oostelijk van het Ecopark ligt Seaport Moerdijk waar zich bedrijven 
bevinden met watergebonden activiteiten waaronder op- en 
overslag van stukgoed, bulk en containers. Via centrale 
overslagterminals worden deze goederen naar achterliggende 
bedrijven vervoerd. Daar vindt verdere bewerking en distributie 

van de goederen plaats. In het aangrenzende gebied zijn nautische 
servicebedrijven gevestigd, zoals een scheepswerf. 

 

Figuur 6.1: Deelterreinen Haven Moerdijk 

 
4. Ecopark 

Midden op het haven- en industrieterrein aan de Westelijke 
Insteekhaven ligt het Ecopark. Het bestaat uit bedrijven met een 
hoog duurzaamheidpotentieel, zoals energiegerelateerde 
bedrijven of bedrijven die recyclen. In het Ecopark is extra 
aandacht voor duurzaamheid, voor ecologisch ondernemen. 
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5. Industrial Park 
Het meest westelijke deel van het terrein is het Industrial Park. 
Hier zijn chemische en industriële bedrijven in de zwaarste 
milieucategorieën gevestigd. In dit deelgebied worden op grote 
schaal grondstoffen en reststoffen uitgewisseld door de aanwezige 
bedrijven. Ook kunnen bedrijven hier gebruik maken van de 
buisleidingenstraat voor het ondergronds transporteren van 
stoffen zoals zuurstof, ethyleen, aardgas en industriewater. 

 
Op basis van de ligging en de aard van de gevestigde bedrijvigheid 
worden de terreinen Distriboulevard en Servicepoint tot de 
‘havengerelateerde terreinen’ gerekend. De werkgelegenheid van deze 
terreinen is meegenomen in de reguliere modelraming op basis van 
werkgelegenheidsontwikkeling.  
 
De terreinen Industrial Park, Ecopork en Seaport worden gezien als 
‘kadegebonden terreinen’ en  vormen de basis voor de specifieke 
havenraming. Ook de meest westelijke strook van het Industrial Park 
(Vogelweg) wordt tot de havengerelateerde terreinen gerekend (figuur 
6.2). De werkgelegenheid van de kadegebonden terreinen is in 
mindering gebracht op de totale werkgelegenheid van de 
regio/provincie.  
 
Overigens zijn binnen de kadegebonden terreinen ook bedrijven te 
vinden met slechts een relatief beperkte kadegebondenheid, 
bijvoorbeeld bedrijven die vooral vanwege de milieuruimte in de haven 
gevestigd zijn. Deze bedrijven hebben in het verleden blijkbaar wel een 
voorkeur gehad voor een locatie aan een kade, er is geen reden te 

verwachten dat die er in de toekomst niet meer is. Daarom worden 
deze drie terreinen als geheel buiten de reguliere raming gelaten.   
 
De werkgelegenheid op de kadegebonden terreinen van Moerdijk is uit 
de totale werkgelegenheid gehaald op basis van postcode en/of 
adresgegevens uit het LISA(-IBIS) bestand.  
 
Figuur 6.2: Kadegebonden gedeelte van Haven Moerdijk  

  
 

6.2 Uitgangspunten goederenstroom-ontwikkeling 

In de Haven van Moerdijk werd in 2013 een goederenoverslag van- en 
naar zeeschepen van 5,6 miljoen ton gerealiseerd. De overslag per bin-
nenvaart was met 12,8 miljoen ton bijna tweemaal zo groot. Met deze 
overslagcijfers is Moerdijk de vierde zeehaven van Nederland. 
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Voor wat betreft de aan- en afvoer met zeeschepen kent de haven van 
Moerdijk een mix van droog massagoed, nat massagoed en contai-
ners/stukgoed, elk goed voor een derde deel van de overslag. Binnen 
de bulkstromen zijn het vooral specifieke goederenstromen in droog 
massagoed (mineralen, steensoorten en afval), nat massagoed (slur-
ries, etheen, propeen, styreen) en metaalafval en metaalproducten die 
overslagen worden. Daarmee is Moerdijk de grootste inlands gelegen 
zeehaven voor schroot, metalen en halffabricaten. 
 
6.2.1 Gerealiseerde overslag 2003-2013  

De overslag van zowel de zeevaart als de binnenvaart in de haven van 
Moerdijk is de afgelopen 10 jaar fors gegroeid. Figuur 6.3 toont de 
overslag van binnen- en zeevaart tussen 2003 en 2013.  
 

In de periode 2003-2013 bedroeg de groei van de overslag in de zee-
vaart gemiddeld 2,9% per jaar. De groei van de overslag in de binnen-
vaart bedroeg in deze periode gemiddeld 9,2% per jaar. Als het ‘slech-
te’ jaar 2013 niet wordt meegerekend komt de gemiddelde jaarlijkse 
groei nog hoger uit; over de periode 2002-2012 bedroeg de gemiddel-
de jaarlijkse groei van de overslag in de zeevaart 4,6% en die van de 
binnenvaart 10,2%.  
 
6.2.2 Goederenstroomprognoses  2020-2030-2040 

De in 2014 vastgestelde Havenstrategie Moerdijk beschrijft de ver-
wachting van de ontwikkeling van de haven. De Havenstrategie han-
teert een prognose voor de ontwikkeling van de goederenstromen tot 
aan 2030. Deze prognose is gebaseerd op een landelijk onderzoek van 
het bureau MTBS naar de verwachte ontwikkeling van de goederen-
stromen van alle afzonderlijke Nederlandse zeehavens waaronder 
Moerdijk. Daarbij is gebruik gemaakt van een verkenning aan de hand 
van vier scenario’s: 
 
1. Global Economy, gekenmerkt door verdere globalisering, gecom-

bineerd met een lage olieprijs en leidend tot hoge economische 
groei en een gematigd milieubeleid; 

2. European Trend, gekenmerkt door continuering van bestaand be-
leid en een gematigde groei van de economie; 

3. High Oil Price, gekenmerkt door een hoge olieprijs, een strikt mili-
eubeleid, een gematigde economische groei en een relatief snelle 
verduurzaming van industrie en logistiek; 

4. Low Growth, gekenmerkt door lage economische groei en een lage 
olieprijs, waarbij fossiele brandstoffen dominant blijven en het mi-
lieubeleid gematigd is. 
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Figuur 6.3: Overslag zee- en binnenvaart Haven Moerdijk, 2002-2013 
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Voor de Havenstrategie is aan de hand van de huidige goederenstro-
men en de concurrentiepositie onderzocht welke van de vier scenario’s 
de meest reële verwachting beschrijft: 

• in het nat massagoed zit in alle scenario’s de groei vooral in de 
minerale olieproducten en het overig nat massagoed. Afgezien van 
lichte groei in GE is ruwe olie, slechts een kleine stroom in Moer-
dijk, in alle scenario’s een daler. 

• in het droog massagoed daalt ijzererts in alle scenario’s, schroot 
daarentegen weer niet. Kolen vertonen een grillig beeld: eerst nog 
forse groei, daarna stabilisatie of afname. Kolen en ijzererts spelen 
in Moerdijk echter geen rol. 

• in de non bulk groeit de containeroverslag in alle scenario’s fors. 
Moerdijk zal bovendien profiteren van het achterlandbeleid van 
Havenbedrijf Rotterdam en de extended gate filosofie van de grote 
Rotterdamse operators en daardoor een hogere groei realiseren. 
 

Op basis van deze analyse gaat de Havenstrategie uit van de ontwikke-
ling van Moerdijk aan de bovenkant van de groeiverwachting: de GE en 
ET scenario’s. Figuur 6.4 geeft de huidige overslag voor de zeevaart en 
de prognose volgens deze beide scenario’s weer. 
 
Het GE scenario gaat uit van een gemiddelde jaarlijkse groei van de 
overslag van 5,8% tussen 2014 en 2020 en van 2,2% tussen 2021 en 
2040. In het ET scenario wordt tot aan 2020 ook uitgegaan van een 
forse groei van 5% jaarlijks, maar ligt de jaarlijkse groei daarna tot 2040 
minder hoog dan in het GE scenario: 1,3%.  
 
De beschikbare goederenstroomprognoses gaan niet verder dan 2030. 
Ten behoeve van dit onderzoek is voor de prognose tussen 2031 en 

2040 de groei tussen 2021 en 2030 in beide scenario’s geëxtrapoleerd. 
Hierbij wordt wel opgemerkt dat de periode na 2030 nog zo ver weg 
ligt dat een verwachting met onzekerheden omgeven is, en daarom in 
de loop der jaren op basis van feitelijke ontwikkelingen moet worden 
gestaafd (wat in bepaalde mate natuurlijk ook geldt voor de periode 
2021-2030). 
 
Figuur 6.4: Prognose overslag zeevaart Moerdijk in GE en ET scenario, 2020-2040 

 
 
Gelet op de ontwikkeling in het verleden (zeevaartoverslag 2002-2012 
jaarlijkse toename van gemiddeld 4,6%) en de ‘terugval’ in 2013 ligt er 
in beide scenario’s een behoorlijke taakstelling voor de haven om de 
geprognosticeerde niveaus van 2020 te halen. Gezien de behoorlijke 
fluctuaties in goederenstromen die mogelijk blijken (aantrekken van 
een paar omvangrijke ladingstromen kan al een behoorlijk verschil ma-
ken) en ook de sterke ontwikkeling die de binnenvaart-overslag heeft 
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in Moerdijk heeft laten zien, is zo’n groeiversnelling echter niet onrea-
listisch. Bovendien zijn het juist de zeehavens die na een crisis vaak 
weer relatief snel herstel blijken te laten zien.  
 
Tabel 6.1: Overslag zeevaart (X 1.000 ton) en jaarlijkse % groei, in GE en ET scenario. 

 
Tegen deze achtergrond worden in dit onderzoek het GE- en ET-
scenario als uitgangspunten voor de ontwikkeling van de goederen-
stromen genomen. Deze twee scenario’s worden beide doorgerekend 
om recht te doen aan de onzekerheden en komen in plaats van gevoe-
ligheidsanalyses in de reguliere raming. In tabel 6.1 is de verwachte 
goederenoverslag in beide scenario’s weergegeven: 
 
6.3 Uitgangspunten ruimtegebruik 

Het huidige ruimtegebruik (de ruimteproductiviteit) in de haven van 
Moerdijk is in beeld gebracht door na te gaan hoeveel netto oppervlak-
te kadegebonden terreinen nodig is om de huidige goederenstromen 
te accommoderen.  
 
In het jaar 2012 blijkt op het totale netto areaal kadegebonden terrein 
van 893 ha een zeevaart-overslag van 6,9 mln ton gerealiseerd. Dat is 
7.770 ton per netto ha. In de jaren daarvoor en ook in 2013, toen over-
slagvolumes wat terugvielen, lag die ruimteproductiviteit wat lager 

(rond de 6 mln ton per ha). Als vertrekpunt wordt echter de ruimte-
productiviteit van 2012 gehanteerd. In dat jaar heeft de haven immers 
laten zien deze overslag op de netto uitgegeven ruimte te kunnen ac-
commoderen, en hetzelfde zal ook de komende jaren blijken. 
 
Naar de toekomst toe is ook naar verwachting van het Havenschap 
verdere intensivering mogelijk. Volgens de Havenstrategie is er op dit 
moment op een aantal locaties op het havencomplex nog overslagca-
paciteit aanwezig. Dit betreft zowel capaciteit voor containeroverslag, 
voor natte bulk, als voor projectlading. Voor elk van deze overslagty-
pen is bij de huidige aanbieders nog substantiële restcapaciteit aanwe-
zig. Eventuele groei in de toekomst kan hier worden opgevangen, aldus 
de Havenstrategie. Bovendien wordt gestreefd naar een intensivering 
door herstructurering van het bestaande havencomplex, om ruimte te 
maken voor uitbreiding en nieuwe vestiging van bedrijven. 
 
De verwachting is daarom dat de ruimteproductiviteit, uitgedrukt in de 
zeevaart-overslag per netto ha, in de toekomst nog verder kan toene-
men. In het nationale onderzoek ‘Inspelen op toekomstige ruimtebe-
hoefte Nederlandse zeehavens’ wordt uitgegaan van een jaarlijkse 
toenemende ruimteproductiviteit, elders en in Moerdijk, van 1%.  
 
Vanwege de beschikbare ‘overcapaciteit’ die er in Moerdijk nu nog is, 
maar ook vanwege de onzekerheid over hoeveel ‘rek’ er op langere 
termijn nog in de ruimteproductiviteit zit, wordt in voorliggend onder-
zoek uitgegaan van een jaarlijks gemiddelde toename van 2% tot 2020, 
gevolgd door een toename van 1% per jaar tot 2030. Na 2030 volgt een 
ontwikkeling richting stabilisatie, met gemiddeld 0,5% per jaar groei 
(weergegeven in tabel 6.2). 

 
2013 

(basis) 

% jaarlijk-
se groei 

2014-2020 
2020 

% jaarlijk-
se groei 

2021-2030 
2030 

% jaarlijk-
se groei 

2031-2040 
2040 

GE-scenario 5.667 +5,8% 8.400 +2,2% 10.400 +2,2% 12.876 

ET-scenario 5.667 +5,0% 8.000 +1,3% 9.100 1,3% 10.351 
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Tabel 6.2: Uitgangspunten ontwikkeling ruimteproductiviteit (overslag zeevaart/ha) 

 
 
6.4 Uitkomsten prognose  

De uitgangspunten voor de raming van kadegebonden terreinen in de 
haven van Moerdijk zijn doorgerekend in het havenmodel. De uitkom-
sten komen tot ruimtebehoefte in het GE-scenario van 894 ha in 2013, 
941 ha in 2020, en 1.055 ha in 2030. 19 
 
Figuur 6.5 en de tabellen 6.3 en 6.4 geven de verwachte ontwikkeling 
volgens het GE en ET- scenario weer. Monitoring van de overslag en 
ruimteproductiviteit zal de komende jaren nodig zijn om tijdig in beeld 
te krijgen of de beschikbare kadegebonden ruimte binnen het be-
staande havencomplex voldoende is, of uitbreiding nodig lijkt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                 
19 Ook voor de behoefteraming van Moerdijk geldt dat de perioden lopen van 1 januari 2014 – 
31 december 2020; 1 januari 2021 – 31 december 2030; 1 januari 2031 – 31 december 2040 

Tabel 6.5:  Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) kadegebonden terrein  

 
 
Tabel 6.3: Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) kadegebonden, GE-scenario 

 
 
 

 

 

 

Tabel 6.4:  Ontwikkeling ruimtebehoefte (in netto ha) kadegebonden, ET-scenario 
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2013 
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2014-2020 

2020 
% jaarlijk-

se groei 
2021-2030 

2030 
% jaarlijk-

se groei 
2031-2040 

2040 

Overslag in 
ton per ha 

7.770 +2,0% 8.925 +1,0% 9.859 +0,5% 10.363 

  2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
hele periode 

+47 +114 +188 

Gemiddelde jaarlijkse ontwikke-
ling ruimtebehoefte 

+7 +11 +19 

  2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
hele periode 

+2 +27 +76 

Gemiddelde jaarlijkse ontwikke-
ling ruimtebehoefte 

0 +3 +8 
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7. UITKOMSTEN IN PERSPECTIEF 
 
 
De hoofduitkomst van deze behoefteraming is dat tot rond 2020 het 
benodigd areaal bedrijventerreinen in Noord-Brabant nog toeneemt, 
vervolgens stabiliseert rond 2030 en daarna de ontwikkeling verder 
ombuigt naar een licht negatieve ruimtebehoefte voor bedrijventerrei-
nen tussen 2030 en 2040. Dit laatste hoofdstuk plaatst de uitkomsten 
in perspectief door interpretatie van de gevoeligheidsanalyses (para-
graaf 7.1) en het benoemen van aandachtspunten en onzekerheden bij 
de programmering van bedrijventerreinen (paragraaf 7.2).  
 
 

7.1 Interpretatie van de gevoeligheidsanalyses 

De toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen is afhankelijk van de 
regionale en sectorale ontwikkelingen in werkgelegenheid, locatie-
voorkeur en ruimtegebruik per baan. Elke component is met enige on-
zekerheid omgeven. In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3) zijn daarom de uit-
komsten van een aantal doorgerekende gevoeligheidsanalyse weerge-
ven. 
 
De uitkomsten van de gevoeligheidsanalyses laten zien dat wijzigingen 
in de verwachte ontwikkelingen van werkgelegenheid, locatievoorkeu-
ren en terreinquotiënten van invloed zijn op de ontwikkeling van de 
ruimtebehoefte. Hoe kunnen de uitkomsten van de gevoeligheidsana-
lyses worden geïnterpreteerd?  
 

 
 
 
 

 In de eerste plaats onderstrepen de uitkomsten van de gevoelig-
heidsanalyses het belang van (regionale) monitoring en zo nodig 
bijstelling van de uitgangspunten van de bedrijventerreinenprog-
nose, als de feitelijke ontwikkelingen aanleiding geven om ver-
wachtingen bij te stellen. Minimaal moet daarbij gedacht worden 
aan één goede analyse per bestuursperiode. Verder is het aan te 
bevelen om de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het ruim-
tegebruik systematisch (jaarlijks) te volgen. De provinciale LISA en 
IBIS-registers zijn daarbij belangrijk, net als kennis van de actuele 
trends in sectoren. Overigens: de Provincie Noord-Brabant over-
weegt momenteel het opzetten van een systematisch monito-
ringssysteem. Goede voorbeelden daarvan  zijn Ilocator in de Gooi 
& Vechtstreek en het Bedrijvenloket West-Friesland.    

 In de uitkomsten laten de gevoeligheidsanalyses onder andere zien 
dat een andere ontwikkeling van de werkgelegenheid in de typi-
sche bedrijventerreinen-sectoren industrie en logistiek tot een an-
dere ontwikkeling van de ruimtebehoefte leiden. Beide sectoren 
hebben in alle vier regio’s een brede werkgelegenheidsbasis en 
een sterke locatievoorkeur voor bedrijventerreinen. Zeker voor 
deze sectoren is goede monitoring van de feitelijke ontwikkeling, 
en zo nodig bijstelling van zowel de werkgelegenheids- als bedrij-
venterreinenprognose, belangrijk.  

 Benutting van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) kan tot 
een lagere ruimtebehoefte leiden, blijkt uit de gevoeligheidsanaly-
ses. Of en in welke mate dat ook daadwerkelijk gebeurt, is echter 
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van veel factoren afhankelijk en verschilt per regio. O.a afhankelijk 
van de vraag of VAB’s bedrijven ook echt de locaties kunnen bie-
den waar de betreffende sectoren (o.a. bouw en logistiek) om vra-
gen en in hoeverre gemeentelijk beleid dat ook mogelijk maakt. De 
impact van vrijkomende agrarische bebouwing kan het beste bin-
nen de regionale vraag-aanbodconfrontaties worden meegeno-
men. 

 Een nog sterkere toename van het ruimtegebruik per werkzame 
persoon in de industrie, door bijvoorbeeld een nog verdergaande 
robotisering, kan tot een minder sterke afname van de totale be-
nodigde areaal bedrijventerrein voor deze sector leiden. Het effect 
van de verwachte sterk afnemende werkgelegenheid zal er naar 
verwachting echter niet door worden gecompenseerd; er blijft ook 
dan sprake van vrijval van ruimte in deze sector.  
 
 
 

7.2 Programmering: aandachtspunten en onzekerheden 

In deze rapportage zijn diverse aandachtspunten en onzekerheden aan 
de orde gekomen die van belang zijn voor het maken van de vraag-
aanbodconfrontatie, en vervolgens bij het opstellen van de regionale 
bedrijventerreinprogramma’s. De belangrijkste zijn samengevat:  
 

 Toekomstige ontwikkelingen zijn per definitie onzeker. Zo hebben 
bijvoorbeeld conjuncturele ontwikkelingen direct gevolgen voor de 
werkgelegenheidsontwikkeling en daarmee voor de uitkomsten 
van de bedrijventerreinraming. 

 Dit vraagt – mede onderstreept door de uitgevoerde gevoelig-
heidsanalyses – om een goede (systematische) monitoring van de 
feitelijke ontwikkelingen, een voortdurende vergelijking met de 
opgestelde prognoses en indien nodig om bijstelling van de uit-
gangspunten van de bedrijventerreinenprognose. 

 De geraamde ontwikkeling van de ruimtebehoefte naar bedrijven-
terrein laat twee ´knikken´ zien: waar in de periode 2014-2020 nog 
een jaarlijkse positieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte ge-
raamd van +134 ha netto (hele provincie), is deze in de periode 
2020-2030 nog +14 ha en buigt deze daarna om tot -17 ha per jaar 
tussen 2030 en 2040. In de praktijk zal echter sprake zijn van meer 
geleidelijke ontwikkeling. Voor de volledigheid wordt opgemerkt 
dat het hier gaat om de gemiddelde jaarlijkse toename: bínnen ie-
dere periode kan deze per jaar wisselen. Dit kan ook betekenen 
dat een geraamde positieve ontwikkeling van de ruimtebehoefte 
uit periode 1, door kan schuiven naar een volgende periode. 

 In de uitkomsten van de prognose vallen positieve en negatieve 
ontwikkelingen van de ruimtebehoefte tegen elkaar weg, maar in 
praktijk zit er een vaak niet onaanzienlijk gat tussen vrijval en her-
benutting. Een aandachtspunt in de programmering is om vrijko-
mende ruimte uit sectoren met een negatieve ruimtebehoefte 
door tijdige herontwikkeling te benutten voor sectoren met groei-
ende ruimtebehoefte.  

 Omdat herontwikkeling tijd vraagt zou in de programmering ook 
rekening gehouden moeten worden met een bepaalde ‘schuif-
ruimte’: beschikbaarheid van voldoende aanbod om in de behoef-
te van bedrijven te kunnen voorzien terwijl ondertussen de vrijge-
vallen ruimte wordt herontwikkeld.  
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 Bij het bepalen van de terreinquotiënten is de leegstand op bedrij-
venterreinen meegeteld. Tot op het niveau van frictieleegstand is 
dit geen bezwaar. Leegstand bóven dit niveau vertekent de ter-
reinquotiënten enigszins opwaarts. Het is aannemelijk dat wan-
neer de markt aantrekt bedrijven over het algemeen eerst de pro-
ductie opschroeven op het huidige areaal en met de huidige pro-
ductiemiddelen, vervolgens (bij doorzettende groei) extra perso-
neel aanstellen en daarna pas op zoek gaan naar uitbreidingsruim-
te.  

 Herstructurering kan leiden tot extensivering van het ruimtege-
bruik (toename van de terreinquotiënt) als bijvoorbeeld kleinscha-
lige verkaveling plaats maakt voor een meer grootschalige in-
richting van het terrein, maar ook tot intensivering van het ruimte-
gebruik. Herstructurering vond plaats in het verleden en zal ook in 
de toekomst een vast onderdeel blijven vormen van het bedrijven-
terreinenbeleid. Als herstructurering leidt tot substantiële ruimte-
winst en heruitgifte van kavels, waardoor in feite nieuw aanbod 
wordt gerealiseerd, dan dient dat ook als ‘aanbod’ te worden 
meegerekend in de vraag-aanbodconfrontatie.  

 Het benutten van vrijkomende agrarische bebouwing door bedrij-
ven die zich ook op bedrijventerreinen hadden kunnen vestigen, 
heeft – als het zich in sterkere mate voordoet dan voorheen – een 
neerwaarts effect op de ontwikkeling van de ruimtebehoefte. Om-
dat het onzeker is in welke mate dit gaat optreden, en regio’s 
daarin ook behoorlijk kunnen verschillen, is dit een aspect om mee 
te nemen bij het opstellen van de regionale vraag-
aanbodconfrontaties.   

 Dat de raming beleidsneutraal tot stand is gekomen betekent met 
betrekking tot de uitsplitsing van de ruimtebehoefte vanuit de 

groothandel en de detailhandel dat, hoewel het mogelijk is dat be-
leidsmatig wordt ingezet op het terugdringen van detailhandels-
bedrijven op bedrijventerreinen, hier in de huidige raming geen 
rekening mee is gehouden. De huidige situatie is namelijk zodanig 
dat er wel detailhandel op bedrijventerreinen gevestigd is.   

 Tot slot noemen we hier de onzekerheid van de ontwikkeling van 
de pendelstromen. De toekomstige werkgelegenheid is mede ge-
raamd op basis van een bepaalde ontwikkeling van de pendel-
stromen. Met name voor de lange termijn is het denkbaar dat deze 
ontwikkeling anders uit gaat vallen, met als gevolg een andere 
werkgelegenheidsontwikkeling.  
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BIJLAGE 1  WERKGELEGENHEID  
 
Figuur 1.1: Trend en prognose werkgelegenheid per sector - West 

20
    

 

                                 
20 Alle figuren exclusief Landbouwsector want  niet vergelijkbaar over deze jaren 

 
 
 

Figuur 1.2: Trend en prognose werkgelegenheid per sector - Midden        
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Figuur 1.3:  Trend en prognose werkgelegenheid per sector- Noordoost 
 

 
 
 
 
 

Figuur 1.4: Trend en prognose werkgelegenheid per sector – Zuidoost 
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BIJLAGE 2   LOCATIEVOORKEUR  
 

In bijlage 2 worden de trends en ontwikkeling die aan de basis liggen van de 
raming van de ontwikkeling van de locatievoorkeur besproken. Na een aantal 
algemene ontwikkelingen worden de trends per sector besproken. 

 
Verwachte ontwikkeling locatievoorkeur: algemene ontwikkelingen 
en verwachtingen 

Waar in de afgelopen decennia sprake was van een min of meer generieke 
toename van de locatievoorkeur voor bedrijventerreinen, zal in het in de toe-
komst meer per sector verschillen of de voorkeur voor een bedrijventerrein 
toeneemt, gelijk blijft of meer uit gaat naar een ander type locatie. 
 

 De bedrijfshuisvestingsmarkt blijft voorlopig een vragersmarkt, die 
maakt dat bedrijven kunnen kiezen uit een ruim aanbod van typen loca-
ties, en waarmee het succes van een locatie steeds meer af hangt van de 
mate waarin wordt ingespeeld op de voorkeuren van bedrijven.  

 Het nieuwe werken biedt meer mogelijkheden om buiten de formele 
werklocaties te werken en leidt tot nieuwe locaties en concepten voor 
bedrijven die voorheen alleen op de formele werklocaties gevestigd wa-
ren.  

 Herontdekking van stadscentra als plek om te werken vanwege moge-
lijkheden voor ontmoeting en beleving en, in toenemende mate, betaal-
bare bedrijfsruimte door overaanbod in de detailhandel.  

 Bereikbaarheid blijft van onverminderd belang bij de locatiekeuze maar 
wat daaronder wordt verstaan verandert wel: meer behoefte aan multi-
modale bereikbaarheid, hoogwaardiger openbaar vervoer en toekomst-
bestendige digitale bereikbaarheid.  

 Milieuruimte en milieu-uitbreidingsruimte worden voor veel bedrijven in 
de industrie en logistiek een steeds belangrijker voorwaarde bij de loca-
tiekeuze waarin veel niet-formele locaties, maar ook veel ‘reguliere’ be-
drijventerreinen niet kunnen voorzien. 

 Het onderscheid tussen verschillende typen werklocaties vervaagt ener-
zijds, door o.a. campusontwikkelingen en steeds hoogwaardiger uitstra-
ling van reguliere bedrijventerreinen, en verscherpt anderzijds, door lo-
caties die zich specifiek richten op één bepaalde doelgroep van bedrijven 
in bijvoorbeeld logistiek, automotive etc. Dat vraagt aandacht bij de 
segmentering van de ruimtebehoefte.  

 Er bestaat nog steeds behoefte aan uitplaatsing van niet-passende be-
drijven uit het buitengebied naar bedrijventerreinen, maar het zijn wel 
vaker de ‘moeilijke’ gevallen die over zijn gebleven.  

 Door vrijkomende agrarische bebouwing komt in het buitengebied ook 
ruimte beschikbaar voor andersoortige functies. Afhankelijk van o.a. de 
ruimte die het ruimtelijke ordeningsbeleid biedt kan dat voor bepaalde 
bedrijven een alternatief zijn voor het formele bedrijventerrein.  

 
Ontwikkelingen & verwachtingen locatievoorkeur Industrie 

De nu al hoge locatievoorkeur neemt naar verwachting nog verder toe, zij het 
relatief langzaam en beperkt in omvang. 
 
Historische ontwikkeling 

 De locatievoorkeur voor bedrijventerreinen is provinciaal toegenomen 
van 83% in 2003 naar 86% in 2013. Noordoost is de enige regio die in de-
ze periode een lichte afname laat zien, waarschijnlijk als gevolg van 
werkgelegenheidsontwikkeling. Zuidoost laat in deze periode een sterke 
toename zien met +8% (tot 85%). De verschillen per regio zijn hiermee 
klein en bewegen zich tussen een locatievoorkeur voor bedrijventerrei-
nen van 84% in noordoost en 90% in Midden. 
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Tabel 2.1: Locatievoorkeur voor bedrijventerreinen voor sectoren binnen industrie 

 
 Uitkomsten enquête  

 Gemeenten verwachten van 9 industriële bedrijven de komende jaren 
uitplaatsingen naar bedrijventerreinen. Daarmee neemt de sector een 
relatief klein aandeel in binnen het totaal van 51 verwachte, en bij de 
gemeente bekende bedrijfsverplaatsingen.  

 Voor zover bij gemeenten bekend, en dat is slechts het geval bij een deel 
van de verwachte verplaatsingen, gaat het (op basis van de nog niet door 
alle gemeenten ingevulde enquête) om verplaatsing van circa 55 banen 
en een ruimtebehoefte  van 27 netto hectare.  

 
Trends en verwachtingen 

 De sector is overwegend gevestigd op bedrijventerreinen, en dat is in de 
toekomst naar verwachting niet anders. Het blijft de meest geschikte 
plek voor bedrijven die vanwege fysieke en milieuruimte elders moeilijk 
terecht kunnen.  

 Productielijnen en procesinstallaties zijn bovendien vaak kapitaalinten-
sief (en de geleverde toegevoegde waarde groot) en niet eenvoudig te 
verplaatsen. Uitplaatsingen naar een bedrijventerrein zijn vaak gewenst, 
maar zijn pas aan de orde als dit past in de investeringsstrategie van het 
bedrijf. De ‘verzonken kosten’ vormen hierop een rem en er wordt daar-
door minder frequent verplaatst dan in andere sectoren.  

 Bij reshoring, het naar Noord-Brabant terughalen van productiecapaci-
teit die eerder naar het buitenland was uitbesteed, zal voor een bedrij-
venterrein worden gekozen in plaats van een niet formele locatie.  

 Toenemende concurrentie, steeds vaker op wereldmarktniveau, zet 
kostprijzen onder druk en leidt tot concentratie van productielocaties. In 
de voedings- en genotmiddelenindustrie bijvoorbeeld, worden bij fusies 
en overnames verspreide solitaire locaties verruild voor één centrale 
productielocatie; vaak een grootschalig multimodaal ontsloten bedrij-
venterrein met voldoende (milieu)uitbreidingsruimte.  

 Toeleveranciers, in het bijzonder in metaal en HTSM-cluster, moeten 
productievolumes steeds sneller kunnen aanpassen. Dat vraagt huisves-
ting die flexibel is, tijdelijk benut kan worden of uitbreidingsmogelijkhe-
den in de omgeving biedt. Bedrijventerreinen voldoen daar vaak beter 
aan dan solitaire locaties.  

 Door behoefte aan milieuruimte wordt een tegengestelde beweging, van 
bedrijventerreinen af naar multifunctionele gebieden, niet verwacht 
voor de industriële sector.  

 De verschillen binnen de sector blijken ook relatief klein. De afname van 
de locatievoorkeur in de chemie is zeer waarschijnlijk toe te schrijven 
aan de werkgelegenheidsontwikkeling.  

 

Ontwikkelingen & verwachtingen locatievoorkeur Logistiek en Groot- 
& Detailhandel 

De locatievoorkeur voor bedrijventerreinen neemt naar verwachting voorlopig 
nog verder toe. 
 
Historische ontwikkeling  

 De locatievoorkeur voor bedrijventerreinen is voor groot- en detailhan-
del toegenomen van 47% in 2003 naar 49% in 2013. Vervoer en opslag 
laat een toename zien van 68% in 2003 naar 73% in 2013.  

Sub sectoren 2003 2007 2013 
Toename 

2003-2013 
Aandeel van tot. 

Banen op BDT 

Agro&Food 78% 95% 80% +2% 5% 

Chemie 89% 85% 82% - 7% 4% 

Metaal 84% 91% 87% +3% 5% 

High Tech 86% 82% 92% +6% 8% 

Transportmiddelen 75% 85% 96% +21% 3% 

Overige industrie 85% 95% 84% -1% 11% 
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 De verschillen tussen regio’s zijn klein bij groot- en detailhandel (in regio 
Midden een paar procent boven de andere regio’s) maar groot bij ver-
voer en opslag; in Zuidoost is 60% op een bedrijventerrein gevestigd, 
terwijl dat in Midden 89% is.  

 Binnen de sector verschillen groothandel (hier exclusief detailhandel) en 
vervoer en opslag niet veel van elkaar, en nemen beiden toe. 

 
Uitkomst enquête  

 Logistiek en groothandel vormt de grootste sector bij de door gemeen-
ten verwachte uitplaatsers. Van het totaal van 51 bedrijven waarvan 
verplaatsing naar een bedrijventerrein wordt verwacht wordt, zijn er 23 
actief in deze sector. Daarbinnen neemt Vervoer en Opslag (14 bedrij-
ven) een groter aandeel in dan groot- en detailhandel (9 bedrijven).  

 Voor zover bij gemeenten bekend, en dat is slechts het geval bij een deel 
van de verwachte verplaatsingen, gaat het om verplaatsing van 264 ba-
nen en een ruimtebehoefte op bedrijventerreinen van 25 netto hectare.  

 
Trends en verwachtingen 

 Het grootste deel van de werkgelegenheid bevindt zich al op een bedrij-
venterrein, en door verdere schaalvergroting in de sector wordt verdere 
toename verwacht. Specifieke logistieke terreinen kunnen een betere 
ligging en bereikbaarheid bieden dan locaties buiten bedrijventerreinen, 
vooral als multimodale bereikbaarheid wordt gevraagd.  

 Solitaire vestigingen zijn nog vaak te vinden in het buitengebied, waar-
onder veel verwachte uitplaatsers, blijkt uit de enquête onder gemeen-
ten. Logistiek en groothandel zijn ‘mobieler’ dan industriële bedrijven, 
waardoor uitplaatsingen naar verwachting ook vaker en sneller kunnen 
worden gerealiseerd. 

 Uitbreiding met of verschuiving naar logistieke activiteiten is een ont-
wikkeling bij agrarische loonbedrijven. In de gevallen waar het logistieke 

bedrijf de hoofdactiviteit wordt, kan op termijn toenemende locatie-
voorkeur voor (logistieke) bedrijventerreinen worden verwacht.  

 Toenemende internet-verkoop leidt tot meer afhaalpunten, pickup-
points, waar consumenten hun producten ophalen (en mogelijk verdere 
afname van de locatievoorkeur van de detailhandel voor de binnenste-
den). Vooralsnog worden deze vooral op bedrijventerreinen gereali-
seerd, maar in de toekomst mogelijk ook dichter bij de consument aan 
bijvoorbeeld wijkontsluitingswegen. Als de laatste ontwikkeling doorzet 
zou dat in de toekomst tot een beperkt (effect van) afnemende locatie-
voorkeur voor bedrijventerreinen kunnen leiden. Zelfs bij sterke groei 
gaat het relatief om een beperkt aantal banen en ruimtebeslag. Wel zijn 
pick-up points – en bijvoorbeeld ook webwinkels met baliefunctie – soms 
lastig inpasbaar in het stedelijk weefsel en/of bestemmingsplannen. 

 
Tabel 2.2: Locatievoorkeur voor sectoren binnen Logistiek  

Sub sectoren 2003 2007 2013 
Toename 2003-

2013 %-punt 

Aandeel van tot. 
banen op BDT 

Groothandel* 71% 71% 73% +2% 14% 

Vervoer en opslag 68% 70% 73% +5% 9% 

* = 68% van de totale sector groot- en detailhandel op bedrijventerreinen 

 

Ontwikkelingen & verwachtingen locatievoorkeur Bouw  

De locatievoorkeur voor bedrijventerreinen blijft naar verwachting per saldo 
gelijk:   
 
Historische ontwikkeling  

 Iets minder dan de helft van de werkgelegenheid (48%) in de bouwsector 
bevindt zich in 2013 op bedrijventerreinen. Dat aandeel is in het verle-
den al groter geweest, in 2003 bedroeg het nog 50%. Waarschijnlijk komt 
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dat door afname van de werkgelegenheid bij grote bouwers en toename 
van het aantal zzp-ers, die vaker niet op een bedrijventerrein zijn geves-
tigd.  

 Regio Midden laat met 51% een wat hogere locatievoorkeur voor bedrij-
venterrein zien dan Noord- en Zuidoost waar deze 47% is. Verondersteld 
wordt dat ook dit is gerelateerd aan verschil in relatieve omvang van het 
buitengebied, waardoor in de ene regio bouwbedrijven nog wat vaker in 
het buitengebied gevestigd zijn dan in het andere.  

 
Uitkomst enquête  

 Onder de 51 verwachte en bekende verplaatsers naar een bedrijventer-
rein zijn 9 bouwbedrijven.  

 Voor zover bij gemeenten bekend, en dat is slechts het geval bij een deel 
van de verwachte verplaatsingen, gaat het dan om verplaatsing van circa 
81 banen en een ruimtebehoefte op bedrijventerreinen van 6 netto hec-
tare.  

 
Trends en verwachtingen 

 Het bouwproces wordt steeds meer een logistiek proces met de bouw-
plaats als middelpunt. Met daarin zowel grote regiebedrijven, met werk-
plaats, opslag en kantoor op een bedrijventerrein, als zzp-ers die niet op 
een bedrijventerrein zijn gevestigd.  

 De locatievoorkeur neemt naar verwachting nog beperkt toe vanwege 
een relatief groot aandeel van deze sector in de verwachte uitplaatsers, 
maar daar staat een min van de zzp’ers tegenover.  

 Per saldo leidt dit tot de verwachting dat de locatievoorkeur voor de 
bouw de komende jaren niet zal wijzigen, als de grote bouwbedrijven 
zich enigszins weten te herstellen en het aandeel zzp-ers niet al te zeer 
doorstijgt.   

 
 

Ontwikkelingen & verwachtingen locatievoorkeur Zakelijke Dienst-
verlening  

De locatievoorkeur voor bedrijventerreinen gaat naar verwachting op termijn 
afnemen: 
 
Historische ontwikkeling 

 Het aandeel van zakelijke dienstverlening (informatie en communicatie, 
financiële instellingen en onderzoek en advies) dat op een bedrijventer-
rein is gevestigd, blijkt tussen 2003 en 2013 toegenomen. Bij de informa-
tie- en communicatiesector ging dat aandeel van 35% naar 47%. Bij fi-
nanciële instellingen van 8% naar 15% en bij bedrijven in onderzoek en 
advies van 32% naar 35%.  

 Deze toename is gerelateerd aan de ‘verkantorisering’ van bedrijventer-
reinen, die in deze periode in meer of mindere mate heeft plaatsgevon-
den. Kantoorhoudende activiteiten vonden in toenemende mate op be-
drijventerreinen, vaak aan de randen en zichtbaar vanaf de snelweg, per 
auto goed bereikbare en efficiënte locaties. Deze kantoren, waaronder 
ook kleine kantoorzones langs de randen van bedrijventerreinen, staan 
als bedrijventerreinen in IBIS geregistreerd. Door de begeleidingscom-
missie is aangegeven dat juist deze kantoren op bedrijventerreinen, en 
onderverhuurde kantoorgedeelten van bedrijfshuivesting op bedrijven-
terreinen, relatief hoge leegstandscijfers laten zien. Over in hoeverre de-
ze constatering ook meespeelt bij het kantorenmarktonderzoek, zal 
worden overlegd met het EIB.  

 
Uitkomst enquête  

 Deze sector komt maar zeer beperkt terug in de verwachte verplaatsers 
op basis van de enquête.  
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Trends en verwachtingen 

 Bij uitstek de sector waarop het nieuwe werken veel impact heeft, om-
dat werken hierdoor steeds minder gebonden is aan formele werkloca-
ties (over verwachtingen hieromtrent het voorkomen van dubbeltellin-
gen van kantoren/kantoren op bedrijventerreinen wordt overlegd met 
het EIB).  

 Toenemende behoefte aan dynamische, inspirerende en gemengde 
werkomgevingen zorgt voor hernieuwde voorkeur voor stadscentra en – 
in beperkte mate – voor het buitengebied. 

 Sector met toenemend aandeel zzp-ers die op bedrijventerreinen vaak 
niet de kleinschaligheid van bedrijfshuisvesting vinden waaraan zij be-
hoefte hebben.  

 Toenemende behoefte aan goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, 
laat de voorkeur vaak niet uitgaan naar bedrijventerreinen.  
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BIJLAGE 3   TERREINQUOTIËNT 
 
In bijlage 3 wordt de methodiek voor de bepaling van de terreinquotiënt 
besproken. Hierna komen de trends en ontwikkelingen aan bod die aan de 
basis liggen van de bijstelling van de terreinquotiënt per sector. 
 

Methode bij bepaling terreinquotiënten  

De terreinquotiënten voor de jaren 2003, 2007 en 2013 zijn bepaald door de 
werkgelegenheid op het areaal netto uitgegeven bedrijventerreinen (op basis 
van LISA) in deze jaren te relateren aan het ruimtegebruik (op basis van IBIS). 
De gevolgde methode om tot regio- en sectorspecifieke terreinquotiënten te 
komen: 
 

 Vertrekpunt is de in de notitie weergeven landsdelige terreinquotiënten 
van het CPB (zie tabel 3.1) 

 Vervolgens heeft per regio een ijking van de terreinquotiënten plaatsge-
vonden door na te gaan hoeveel de gewogen gemiddelde terreinquoti-
ent  naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld om tot het fei-
telijke ruimtegebruik te komen (tabel 3.2) 

 Het verschil per regio is verondersteld voor de helft veroorzaakt te wor-
den door intensiever of extensiever ruimtegebruik van alle sectoren, en 
voor de andere helft door verschil in ruimtegebruik voor specifiek de 
sectoren industrie en logistiek.  

 
In de tabellen 3.3 t/m 3.5 zijn de terreinquotiënten weergegeven die op basis 
van deze regio- en sectorspecifieke ijking zijn herleid.  
 
 
 

 
 
 
Regiospecifieke bijstelling algemeen 

 Grootste regiospecifieke bijstellingen voor regio West (extensiever ruim-
tegebruik dan verondersteld). 

 Kleinste regiospecifieke bijstelling voor Noordoost en Zuidoost (intensie-
ver ruimtegebruik dan verondersteld). 

 
Tabel 3.1: Landsdelige basis-terreinquotiënten Centraal Planbureau 

 

m² netto bedrijven-

terrein per baan 

B. Winning van delfstoffen  339 

C. Industrie 200 

D. Energie  445 

E. Water  445 

F. Bouwnijverheid 134 

G. Groot- en detailhandel 300 

H. Vervoer en opslag  425 

I. Logiesverstrekking en horeca 336 

J. Informatie en communicatie 46 

K. Financiële instellingen  71 

L. Verhuur en handel onroerend goed 95 

M. Onderzoek en advies  153 

N. Overige zakelijke dienstverlening  153 

O. Overheid 227 

P. Onderwijs  227 

Q. Zorg  226 

R. Cultuur, sport en recreatie 229 

S. Overige dienstverlening 229 

Totaal 247 
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Regiospecifieke bijstelling sectorspecifiek 

 Grootste sector specifieke bijstelling voor logistiek en industrie in West 
(extensiever ruimtegebruik dan verondersteld). 

 Kleine sectorspecifieke bijstelling in overige regio’s (met industrie in 
Zuidoost een wat intensiever ruimtegebruik dan verondersteld).  

 
De figuren 1 tot en met 4 geven de herleide terreinquotiënten voor 2003, 
2007 en 2013 weer.  
 
Tabel 3.2: Regio- en sectorspecifieke bijstellingen bij ijking terreinquotiënten 

 
  
  

 West Midden Noordoost Zuidoost 

 2003 2007 2013 2003 2007 2013 2003 2007 2013 2003 2007 2013 

Alle sectoren 124% 122% 126% 105% 106% 112% 98% 99% 106% 97 % 94% 95% 

Extra Industrie 24% 22% 27% 0% 0% 0% -5% -2% 0% -6% -15% -11% 

Extra Groot- en detailhandel 33% 31% 36% 11% 12% 19% 0% 0% 10% -3% -2% 0% 

Extra Vervoer en opslag  33% 31% 36% 11% 12% 19% 0% 0% 10% -3% -5% 0% 
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Figuur 3.1: Ontwikkeling gewogen gemiddelde terreinquotiënt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3.2: Ontwikkeling terreinquotiënt voor industrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3: Ontwikkeling terreinquotiënt voor Groot- & Detailhandel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.4 Ontwikkeling van het terreinquotiënt voor vervoer en opslag 
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Tabel 3.3 Terreinquotiënten 2003 

 

 

 

 

 

 
  

 
West Midden Noordoost Zuidoost 

A. Landbouw, bosbouw en visserij niet vergelijkbaar over de jaren 

B. Winning van delfstoffen  419 358 333 328 

C. Industrie 295 211 186 183 

D. Productie en distributie van en handel in elek.,  stoom en lucht  550 469 437 431 

E. Winning en distributie van water; afval- afvalwaterbeheer, sanering  550 469 437 431 

F. Bouwnijverheid 166 141 132 130 

G. Groot- en detailhandel 470 350 295 281 

H. Vervoer en opslag  666 496 417 398 

I. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  453 386 359 354 

J. Informatie en communicatie 57 49 45 45 

K. Financiële instellingen  88 75 70 69 

L. Verhuur van en handel in onroerend goed 118 100 93 92 

M. Onderzoek, advies en spec. zak. dienstverlening  189 161 150 148 

N. Verhuur van roerende goederen en ov. zak. dienstverlening  189 161 150 148 

O. Overheid 281 239 223 220 

P. Onderwijs  281 239 223 220 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg  280 238 222 219 

R. Cultuur, sport en recreatie 370 315 294 289 

S. Overige dienstverlening 370 315 294 289 

Totaal (gewogen gemiddelde TQ per regio) 348 270 221 208 
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Tabel 3.4 Terreinquotiënten 2007 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

West Midden Noordoost Zuidoost 

A. Landbouw, bosbouw en visserij niet vergelijkbaar over de jaren 

B. Winning van delfstoffen  413 360 337 318 

C. Industrie 288 212 195 158 

D. Productie en distributie, handel in elek.,  stoom en gekoelde lucht  542 473 442 418 

E. Winning en distributie van water; afval- en afvalwater en sanering  542 473 442 418 

F. Bouwnijverheid 163 142 133 126 

G. Groot- en detailhandel 459 355 298 276 

H. Vervoer en opslag  650 502 422 378 

I. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  446 389 364 344 

J. Informatie en communicatie 56 49 46 43 

K. Financiële instellingen  87 75 71 67 

L. Verhuur van en handel in onroerend goed 116 101 94 89 

M. Onderzoek, advies en spec. zak. dienstverlening  186 163 152 144 

N. Verhuur van roerende goederen en ov. zak. dienstverlening  186 163 152 144 

O. Overheid 277 241 226 213 

P. Onderwijs  277 241 226 213 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg  275 240 225 212 

R. Cultuur, sport en recreatie 364 318 297 281 

S. Overige dienstverlening 364 318 297 281 

Totaal (gewogen gemiddelde TQ per regio) 344 275 226 193 
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Tabel 3.5 Terreinquotiënten 2013 

 

 

                                 
21 Bij afwezigheid van een CPB-uitgangspunt voor het terreinquotiënt voor de landbouw is 
uitgegaan van gewogen gemiddelde terreinquotiënt.  
22 Sectie U (Extraterritoriale diensten) neemt de waarde van TQ van Sectie O (overheid) aan. 

 

 
West Midden Noordoost Zuidoost 

A. Landbouw, bosbouw en visserij 
21

 364 310 250 198 

B. Winning van delfstoffen  426 380 359 322 

C. Industrie 305 224 212 168 

D. Productie en distributie handel in elektriciteit, gas, stoom en lucht  559 498 472 423 

E. Winning en distributie van water; afval- en afvalwater en sanering  559 498 472 423 

F. Bouwnijverheid 168 150 142 127 

G. Groot- en detailhandel 485 395 348 285 

H. Vervoer en opslag  687 559 493 404 

I. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  460 410 388 348 

J. Informatie en communicatie 58 52 49 44 

K. Financiële instellingen  89 80 75 68 

L. Verhuur van en handel in onroerend goed 119 106 101 90 

M. Onderzoek, advies en spec. zak. dienstverlening  192 171 162 146 

N. Verhuur van roerende goederen en ov. zak. dienstverlening  192 171 162 146 

O. Overheid
22

 285 254 241 216 

P. Onderwijs  285 254 241 216 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg  284 253 240 215 

R. Cultuur, sport en recreatie 376 335 317 284 

S. Overige dienstverlening 376 335 317 284 

Totaal (gewogen gemiddelde TQ per regio) 364 310 250 198 
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Tabel 3.6 Terreinquotiënten 2020 (prognose op basis van bijstellingen weergegeven in tabel 2.6 van de hoofdtekst) 

  

  
 

West Midden Noordoost Zuidoost 

A. Landbouw, bosbouw en visserij 364 310 250 198 

B. Winning van delfstoffen  434 387 367 329 

C. Industrie 311 228 216 172 

D. Productie en distributie handel in elektriciteit, gas, stoom en lucht  570 508 481 432 

E. Winning en distributie van water; afval- en afvalwater en sanering  570 508 481 432 

F. Bouwnijverheid 168 150 142 127 

G. Groot- en detailhandel 490 398 351 288 

H. Vervoer en opslag  694 564 498 408 

I. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  460 410 388 348 

J. Informatie en communicatie 57 51 48 43 

K. Financiële instellingen  88 79 75 67 

L. Verhuur van en handel in onroerend goed 119 106 101 90 

M. Onderzoek, advies en spec. zak. dienstverlening  190 170 161 144 

N. Verhuur van roerende goederen en ov. zak. dienstverlening  190 170 161 144 

O. Overheid 285 254 241 216 

P. Onderwijs  285 254 241 216 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg  284 253 240 215 

R. Cultuur, sport en recreatie 376 335 317 284 

S. Overige dienstverlening 376 335 317 284 
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Tabel 3.7 Terreinquotiënten 2030 (prognose op basis van bijstellingen weergegeven in tabel 2.6 van de hoofdtekst) 

  

  
 

West Midden Noordoost Zuidoost 

A. Landbouw, bosbouw en visserij 364 310 250 198 

B. Winning van delfstoffen  456 407 385 345 

C. Industrie 327 240 227 180 

D. Productie en distributie handel in elektriciteit, gas, stoom en lucht  599 534 505 453 

E. Winning en distributie van water; afval- en afvalwater en sanering  599 534 505 453 

F. Bouwnijverheid 168 150 142 127 

G. Groot- en detailhandel 509 414 366 300 

H. Vervoer en opslag  721 587 518 425 

I. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  460 410 388 348 

J. Informatie en communicatie 56 50 47 42 

K. Financiële instellingen  87 77 73 66 

L. Verhuur van en handel in onroerend goed 119 106 101 90 

M. Onderzoek, advies en spec. zak. dienstverlening  186 166 157 141 

N. Verhuur van roerende goederen en ov. zak. dienstverlening  186 166 157 141 

O. Overheid 285 254 241 216 

P. Onderwijs  285 254 241 216 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg  284 253 240 215 

R. Cultuur, sport en recreatie 376 335 317 284 

S. Overige dienstverlening 376 335 317 284 
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Tabel 3.8 Terreinquotiënten 2040 (prognose op basis van bijstellingen weergegeven in tabel 2.6 van de hoofdtekst) 

  

 

  

 
West Midden Noordoost Zuidoost 

A. Landbouw, bosbouw en visserij 364 310 250 198 

B. Winning van delfstoffen  467 417 394 354 

C. Industrie 335 246 233 185 

D. Productie en distributie handel in elektriciteit, gas, stoom en lucht  614 547 518 465 

E. Winning en distributie van water; afval- en afvalwater en sanering  614 547 518 465 

F. Bouwnijverheid 168 150 142 127 

G. Groot- en detailhandel 519 423 373 306 

H. Vervoer en opslag  736 599 528 433 

I. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  460 410 388 348 

J. Informatie en communicatie 55 49 47 42 

K. Financiële instellingen  86 76 72 65 

L. Verhuur van en handel in onroerend goed 119 106 101 90 

M. Onderzoek, advies en spec. zak. dienstverlening  185 165 156 140 

N. Verhuur van roerende goederen en ov. zak. dienstverlening  185 165 156 140 

O. Overheid 285 254 241 216 

P. Onderwijs  285 254 241 216 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg  284 253 240 215 

R. Cultuur, sport en recreatie 376 335 317 284 

S. Overige dienstverlening 376 335 317 284 
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Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Algemeen 
De mate waarin intensivering of extensivering van het ruimtegebruik per 
baan plaats zal vinden verschilt per sector. In kapitaalintensieve sectoren als 
industrie en logistiek zal per saldo een verdere stijging van het terreinquotiënt 
optreden. In andere sectoren ligt stabilisatie of een daling meer in de rede. 
 

 Het afgelopen decennium is de gewogen gemiddelde terreinquotiënt, na 
een aanvankelijke lichte daling, per saldo gestegen. Naast schommelin-
gen in de werkgelegenheidsbasis, speelt ook de toenemende locatie-
voorkeur voor bedrijventerreinen voor een aantal sectoren mee; als be-
drijven verhuizen van een informele locatie naar een bedrijventerrein, 
wordt vaak voor een wat ruimere behuizing gekozen. Als wordt ver-
wacht d  at de locatievoorkeur voor bedrijventerreinen in bijvoorbeeld 
de industrie en logistiek nog wat verder toe neemt, dan kan daaraan ge-
relateerd ook een beperkte toename van het terreinquotiënt worden 
verwacht. 

 Het ruimtegebruik per baan (het terreinquotiënt) is het saldo van de 
stijging van de arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde die wordt ge-
leverd per baan) en de ruimteproductiviteit (toegevoegde waarde die 
wordt geleverd per m²). Als dus d  e arbeidsproductiviteit met 2% toe-
neemt (meer doen met minder mensen), en de ruimteproductiviteit 
(meer doen op dezelfde/minder ruimte) met 1%, dan neemt het ruimte-
gebruik per baan met 1% toe. 

 In kapitaalintensieve sectoren, zoals de industrie, neemt de arbeidspro-
ductiviteit nog steeds verder toe. Met minder mensen meer machines, 
robots etc. besturen betekent dat de stijging van de arbeidsproductivi-
teit vaak hoger is dan de stijging van de ruimteproductiviteit. Behalve bij 
de industrie is dat door o.a. automatisering van magazijnen en ‘handling’ 
in toenemen de mate ook bij de logistiek het geval, en kan ook daar een 
toename van het ruimtegebruik per baan worden verwacht.  

 Voor dienstverlenende sectoren kan door de invloed van het nieuwe 
werken een (lichte) afname van het ruimtegebruik per baan worden 
verwacht.  

 Het nieuwe werken zal niet alleen op de locatievoorkeur, maar ook op 
het terreinquotiënt van invloed zijn. Omdat er vrijwel geen sectoren zijn 
waarin bedrijven niet een bepaalde kantoorcomponent in hun ruimte-
gebruik hebben, kan de stabilisering tot afname van het ruimtegebruik 
per werkzame kantoormedewerker ook daarop van invloed zijn. De om-
vang van dat effect zal vanzelfsprekend afhankelijk zijn van het aandeel 
dat de kantoor component binnen het totale ruimtegebruik van een be-
drijf in neemt.  

 Herstructurering kan leiden tot toename van terreinquotiënt, als bij-
voorbeeld kleinschalige verkaveling plaats maakt voor een meer groot-
schalige inrichting van het terrein, maar ook tot intensivering van het 
ruimtegebruik. Van dat laatste kan bijvoorbeeld sprake zijn als een ge-
mengd bedrijventerrein wordt geherstructureerd tot een hoogwaardig 
bedrijventerrein. Herstructurering vond plaats in het verleden en zal 
naar verwachting ook in de toekomst een vast onderdeel blijven vormen 
van het bedrijventerreinenbeleid. Daarmee zit het effect van herstructu-
rering besloten binnen de ontwikkeling van het ruimtegebruik in het ver-
leden, en hoeft hiervoor bij de uitganspunten voor de toekomst niet ex-
tra te worden gecorrigeerd. 

 

Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Industrie 

Door voortgaande processen van schaalvergroting en efficiëntere productie-
methoden kan een stijging van het terreinquotiënt in de industrie (inclusief 
delfstoffen, energie, water) worden verwacht: 
 

 Verdergaande automatisering en robotisering, en daarmee stijging van 
de arbeidsproductiviteit, kan de Nederlandse industrie laten concurre-
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ren met het buitenland. Productie vindt immers steeds meer plaats op 
schaalniveau van de Europese en wereldmarkt, waarmee stijging van de 
arbeidsproductiviteit ook een voorwaarde wordt. Het ruimtegebruik per 
baan neemt naar verwachting daarom toe, omdat de stijging van de ar-
beidsproductiviteit meer zal zijn dan de stijging van de ruimteproductivi-
teit.  

 Hoewel er in veel industriële sectoren ook technologische ontwikkelin-
gen zijn die leiden tot een toename van de ruimteproductiviteit (meer 
doen met kleinere machines op een kleinere kavel), zal dit naar verach-
ting niet zo’n groot effect hebben dat dit leidt tot een afname van het 
ruimtegebruik per baan (zoals al toegelicht). Per saldo wordt daarmee 
een toename van het ruimtegebruik per baan verwacht.  

 Het CPB gaat in haar langetermijnverwachtingen ook uit van stijgende 
terreinquotiënten in de industrie. 

 
Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Logistiek 

Door met name schaalvergroting binnen de sector wordt een stijging van het 
terreinquotiënt voor de sector logistiek verwacht: 
 

 Schaalvergroting in de logistiek zet naar verwachting voorlopig verder 
door. Logistieke bedrijven kiezen voor strategische locaties binnen re-
gio’s, landsdelen en tussen landen. De logistiek is bij uitstek een sector 
waar de grootschaligheid van een groot (logistiek) terrein, efficiency-
voordelen biedt ten opzichte van een kleinschalig terrein. Bij verhuizing 
tussen bedrijventerreinen zal daarom naar verwachting (en veel vaker 
dan bij andere sectoren) een verhuizing tot een stijging van het terrein-
quotiënt leiden. Er zijn overigens branches – neem de vers-component 
in de food-logistiek – waar vanwege de grote frequentie en diversiteit 
van leveringen wordt overgestapt op een fijnmaziger en daarmee kleine-
re DC’s. Die zijn echter wel state of the art en daarmee relatief met min-

der mensen, waardoor dit effect niet leidt tot een omkering van de 
trend in het ruimtegebruik per baan. 

 De sector levert bovendien een groot deel van de verwachte verplaat-
sers uit het buitengebied. Bij verhuizing naar een locatie op een bedrij-
venterrein betrekken deze waarschijnlijk meer ruimte per werkzame 
persoon, dan op hun oorspronkelijke locatie in het buitengebied.    

 Eerder genoemde automatisering van logistieke processen zal naar ver-
wachting bijdragen tot een stijging van de terreinquotiënten. Hoewel de 
toename van het aandeel Value Added Logistics (VAL) en Value Added 
Services (VAS) een tegengesteld effect kan hebben, als dat betekent dat 
die waarde-toevoeging wordt gerealiseerd door mensen en niet door 
machines, zal dat effect waarschijnlijk niet dat van de automatisering 
overstijgen.  

 De E-fulfilment branche – de afhandeling van internetbestellingen (e-
retail) – is nu flink arbeidsintensiever dan een regulier business-to-
business distributiecentrum. De groei van e-retail is dusdanig dat deze 
ontwikkeling enig tegenwicht biedt aan de eerder genoemde ontwikke-
ling. Op langere termijn – na 2020, de next generation e-fulfilment-
centres – verwachten we hier wel een steeds verdere automatise-
ring/robotisering. Daarom laten we in de periode tot 2020 het terrein-
quotiënten minder hard stijgen in de logistiek dan daarna.  

 Pick-up points hebben naar verwachting een beperkt neerwaarts effect 
op het ruimtegebruik per baan in de sector. 

 Vooralsnog gaan we uit van een gelijke ontwikkeling tussen de regio’s. 
Denkbaar is wel dat omdat de logistieke activiteiten in West en in min-
dere mate in Midden tot de meer grootschalige behoren, hier de ter-
reinquotiënten het meest toenemen. 

 Het CPB gaat in haar langetermijnverwachtingen ook uit van stijgende 
terreinquotiënten in de logistiek. 
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Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Bouw 

 Grotere bouwbedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot bouwlogistieke 
ketenregisseurs, die componenten en materialen just in time op de 
bouwplaats laten leveren. Voor zover ze huidige locaties hebben, zal hier 
het terreinquotiënten waarschijnlijk stijgen; nieuwe locaties zijn maar 
beperkt aan de orde, maar die worden waarschijnlijk flink kleiner (lager 
terreinquotiënten). 

 Parallel hieraan is het aantal ZZP’ers in de branche groot en nog groei-
ende. Dat heeft vooral invloed op de locatievoorkeur en raakt niet zo-
zeer het terreinquotiënten van bouwbedrijven (behoudens effect dat 
huidige bedrijven op hetzelfde kavel minder hebben in dienst hebben). 

 

Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Dienstverlenende 
sectoren (commercieel) 
 
Hoewel zakelijke dienstverleners vooral met kantoren worden geassocieerd, 
zit een niet-onaanzienlijk deel toch op bedrijventerreinen. Deels omdat ze 
materieel of een werkplaats hebben, maar vaak ook zijn het puur kantoor-
activiteiten. Per saldo verwachten we dat voor deze groep het ‘nieuwe wer-
ken’ zal leiden tot een afname van het ruimtegebruik per baan. Die afname is 
vooralsnog bescheiden geformuleerd (-1% tot 2020 en 2% daarna); denkbaar 
is dat dit harder daalt. Dit wordt nog afgestemd met de kantorenraming. 

 
Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Overheid en on-
derwijs 

Voor zover er overheids-e e onderwijsactiviteiten op bedrijventerreinen 
plaatsvinden, verwachten we dat daar per saldo weinig aan het ruimtege-
bruik per baan zal veranderen. Gemeentewerven en hulp- en materiaalpos-
ten van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld worden wellicht iets kapitaalintensiever, 

maar voor zover het om kantooractiviteiten gaat zal het ‘nieuwe werken’ tot 
een afname leiden. Per saldo gaan we uit van 0. 

 
Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Overige dienstver-
lening 

Voor deze nogal diverse groep gaan we ervan uit dat plussen en minnen el-
kaar ongeveer opheffen. Per saldo gaan we uit van 0. 
 

Ontwikkelingen & verwachtingen Terreinquotiënt Zorg en cultuur, 
sport en recreatie 

Hoewel zorg en in minder mate sport, cultuur en recreatie buitenbeentjes 
lijken op bedrijventerreinen en op het eerst gezicht wellicht evenals overheid 
en onderwijs neutraal kunnen worden beoordeeld, lenen beide bedrijfstak-
ken zich voor arbeidsbesparende inzet van technologie en verdere kapitaalin-
tensivering. Dat zou eventueel tot een stijgend TERREINQUOTIËNT kunnen 
leiden. Vooralsnog gaan we uit van 0. 
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BIJLAGE 4 VERVANGINGSVRAAG 
 

Om de vervangingsvraag door bedrijfsverplaatsingen en onttrekkingen in 
kaart te brengen, is aan alle gemeenten in Noord-Brabant een elektronische 
enquête gestuurd, die door 62 van de 67 gemeenten (93%) volledig is inge-
vuld. Niet elke vraag is door iedere gemeente beantwoord, waardoor het 
totaal aantal antwoorden per vraag verschilt. Tot slot moet worden opge-
merkt dat in de regio West slechts twee bedrijfsverplaatsingen zijn genoemd, 
waardoor het geschetste beeld van bedrijfsverplaatsingen van regio West 
wellicht niet compleet is. 
 

Vervangingsvraag door verwachte bedrijfsverplaatsingen 

Ten eerste is gevraagd hoe de vervangingsvraag door bedrijfsverplaatsingen 
zich naar verwachting de komende tien jaar ontwikkelt in vergelijking met de 
afgelopen tien jaar. In totaal verwachten 37 gemeenten dat de vervangings-
vraag door bedrijfsverplaatsingen gelijk blijft, wordt er door 15 gemeenten 
een groei verwacht en door tien een afname. 

 
Tabel 4.1: Verwachte ontwikkeling van vervangingsvraag door bedrijfsverplaatsingen (n=62) 

 
In de enquête is ook naar de verwachte netto omvang van de nieuwe be-
drijfslocaties gevraagd. Uit tabel 4.2 blijkt dat de helft van de totale verwach-
te omvang van alle nieuwe bedrijfslocaties in de regio Midden terechtkomt 
(42,5 van 84,5 ha). Het merendeel van de verwachte omvang komt uit de 

landbouw (32 ha oftewel 38%), en de industrie en logistiek (27% en 26% van 
het verwachte areaal op nieuwe locaties) 

 
Figuur 4.1: Vervangingsvraag door bedrijfsverplaatsing per sector, in netto ha op nieuwe 
locatie (n = 48), in geheel Noord-Brabant  

 
 

Tabel 4.2: verwachte netto omvang (in ha.) op nieuwe locatie, per sector (n=48) 

 

Tevens hebben de gemeenten een inschatting gemaakt van het aantal banen 
(12 uur of meer) op de nieuwe bedrijfslocaties. Tabel 4.3 en figuur 4.2 geven 

38% 

26% 

8% 

27% 

1% Landbouw, bosbouw,
visserij

Industrie

Bouw

Logistiek en groot- &
detailhandel

Zakelijke dienstverlening

 

West Midden Noordoost Zuidoost Totaal provincie 

Groter 5 2 2 6 15 

Kleiner 3 1 4 2 10 

Blijft gelijk 7 5 12 13 37 

Sector West Midden 
Noord-

oost 
Zuid-
oost 

Noord-
Brabant 

Landbouw, bosbouw, visserij  29,0 1,5 1,5 32,0 

Industrie   11,0 7,5 3,8 22,3 

Bouw  1,8 1,0 3,6 6,4 

Logistiek en groot & -detailhandel 1,2 0,3 9,1 11,8 22,4 

Zakelijke dienstverlening  0,4 0,5  0,9 

Overig    0,5 0,5 

Totaal 1,2 42,5 19,6 21,2 84,5 
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weer dat de landbouw en de logistiek (ieder 266 banen, 40% van het totaal) 
qua werkgelegenheid een groot aandeel in de bedrijfsverplaatsingen hebben.  

 
Figuur 4.2: Verwachte aantal banen na bedrijfsverplaatsingen op nieuwe locatie, 
per sector,  Noord-Brabant geheel (n=36) 

 
 

Tot slot betreft 52,4 ha (62% van het totale areaal van verwachte nieuwe 
bedrijfslocaties) een beleidsvoornemen van de gemeente, dat nog niet met 
het betreffende bedrijf is overlegd (tabel 4.4). Voor nog eens 23,5 ha geldt 
dat het proces en het overleg gaande is, zonder dat er overeenstemming is 

bereikt over de nieuwe locatie. Over 4,4 ha is reeds overeenstemming be-
reikt.  
 

Tabel 4.4: Mate van zekerheid van bedrijfsverplaatsing per regio in Noord-Brabant 

uitgedrukt in verwachte omvang in netto ha op nieuwe locatie, (n = 59) 

 

Vervangingsvraag door verwachte onttrekkingen  

Naast de verwachte bedrijfsverplaatsingen zijn ook de verwachte onttrekkin-
gen in kaart gebracht. Bij een latere vraag-aanbod-confrontatie is de ver-
wachte onttrekking van verschillende typen bedrijventerreinen een factor om 
rekening mee te houden. In totaal werden 25 gevallen van verwachte ont-
trekking genoemd door de gemeenten, waarbij het in 20 gevallen een functi-
oneel terrein betrof. Tabel 4.5 toont aan dat verreweg het grootste areaal 
aan verwachte onttrekkingen (120 van in totaal 138 ha) functionele terreinen 
betreft. Hier is ook één verwachte onttrekking in regio Midden van 60 ha 
opgenomen (bedrijventerrein Zanddonk in Waalwijk)  
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0% Landbouw, bosbouw,
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Bouw
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detailhandel

Zakelijke dienstverlening

Tabel 4.3: Verwachte aantal banen na bedrijfsverplaatsingen op nieuwe locatie, 
per sector,  Noord-Brabant geheel (n=36) 

Sector West Midden 
Noord-

oost 
Zuid-
oost 

Noord-
Brabant 

Landbouw, bosbouw, visserij  225 30 11 266 

Industrie    20 33 53 

Bouw  24 2 55 81 

Logistiek en groot & -detailhandel 80  31 155 266 

Zakelijke dienstverlening   3 0 3 

Overig    5  

Totaal 80 249 86 259 674 

Mate van zekerheid van bedrijfs-

verplaatsing 
West Midden 

Noord-
oost 

Zuid-
oost 

Noord-
Brabant 

Beleidsvoornemen gemeente, 

nog geen overleg met bedrijf 
 35,0 11,7 5,7 52,4 

Proces en overleg gaande, nog 

geen overeenstemming 
1,2 7,5 6,0 8,7 23,5 

Overeenstemming bereikt of in  

uitvoering 
  1,9 2,5 4,4 

Overig    4,3 4,3 

Totaal 1,2 42,5 19,6 21,2 84,5 
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Tabel 4.5: Verwachte onttrekking per type bedrijventerrein per regio (uitgedrukt in 
verwachte omvang in netto ha op nieuwe locatie (n=25) 

 

Tabel 4.6: Periode onttrekkingen per regio, uitgedrukt in verwachte omvang in 

netto ha op nieuwe locatie (n=25) 

 
Tabel 4.6 laat zien dat de meerderheid van het totale areaal naar verwach-
ting tussen 2014 en 2020 wordt onttrokken, gevolgd door de periode tussen 
2026 en 2040. Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen regio Midden in 
deze periode een (forse) verwachte onttrekking van 60 ha kent.  

 
Tot slot hebben de gemeenten de mate van zekerheid van de onttrekkingen 
aangegeven in de enquête. Voor het grootste deel van het areaal (101 ha van 
de 138 ha) geldt dat er overleg gaande is,  terwijl er over 23 ha al overeen-
stemming is bereikt. Opnieuw dient te worden opgemerkt dat een groot deel 
van het totale areaal waarover het proces en overleg plaatsvindt (60 ha) van 
één onttrekking in de regio Midden afkomstig is).  

Tabel 4.7 laat zien dat, terwijl in de regio’s West, Midden en Noordoost het 
proces en het overleg aangaande de onttrekking van bedrijventerreinen al 
gaande is, voor de regio Zuidoost geldt dat de verwachte onttrekkingen 
meestal in de langetermijnvisie van de gemeente past, maar dat de besluit-
vorming nog niet op gang is gekomen.  
 

Tabel 4.7: Mate van zekerheid verwachte onttrekking per regio, uitgedrukt in ver-

wachte omvang in netto ha op nieuwe locatie (n=25) 

 

Type bedrijventerrein West Midden 
Noord-

oost 

Zuid-

oost 

Noord-
Brabant 

Functioneel terrein 17 88,3 11 4 120,3 

Modern gemengd 5 0 10 3 18 

Terrein milieubelastende bedrijven 0 0 0 0 0 

Hoogwaardig terrein 0 0 0 0 0 

Totaal 22 88,3 21 7 138,3 

Periode West Midden Noordoost Zuidoost Noord-Brabant 

2014 t/m 2020 20 28,3 11 5 64,3 

2021 t/m 2025 2 0 10 0 12 

2026 t/m 2040 0 60 0 2 62 

Totaal 22 88,3 21 7 138,3 

Mate van zekerheid van be-

drijfsverplaatsing 
West Midden 

Noord-

oost 
Zuidoost 

Noord-
Brabant 

(Langetermijn)visie gemeente, 

nog geen besluitvorming 
0 0 10 5 15 

Proces en overleg gaande, nog 

geen overeenstemming 
22 76,8 0 2 100,8 

Overeenstemming bereikt of 

in uitvoering 
0 11,5 11 0 22,5 

Totaal 22 88,3 21 7 138,3 
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BIJLAGE 5  CLUSTERS 
 

Afbakening clusters 

De Provincie Noord-Brabant heeft een afbakening aangeleverd van de zes 
Brabantse clusters. Op basis van de afbakening van de provincie heeft het EIB 
de werkgelegenheid in de clusters in 2013 berekend en de werkgelegen-
heidsprognose van de clusters opgesteld. Omdat een volledig overzicht van 
de afbakening op 4 en 5 digit niveau veel ruimte in beslag neemt, tonen we in 
deze rapportage een samenvatting (tabel 5.1). Deze tabel laat alle 2-digit SBI 
codes die deels of in het geheel tot de clusters worden gerekend.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 dient dus slechts ter indicatie van de sectoren in elk cluster en is 
geen volledige afbakening. Hiervoor verwijzen wij naar de  Provincie. 

 

 

 

Uitgangspunten en uitkomsten clusterberekening 

Tabel 5.2 tot en met 5.5 tonen de uitgangspunten voor de clusterberekening 
(werkgelegenheid, locatievoorkeur, terreinquotiënt) per regio. Tabel 5.6 
toont tot slot de uitkomsten per regio.  
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    Agro&Food Biobased HTSM Life Sciences Logistiek Maintenance 

A. Landbouw 
01. Landbouw X 

     
03. Visserij X 

     

C. Industrie 
 

10. Vervaardiging van voedingsmiddelen X X 
    

11. Vervaardiging van dranken X X 
    

17. Vervaardiging van papier & karton  
 

X 
   

X 

20. Chemische Industrie X X X 
   

21. Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen… 
   

X 
  

22. Vervaardiging van producten van rubber en kunststof  
  

X 
  

X 

25. Vervaardiging van producten van metaal  
  

X 
  

X 

26. Vervaardiging van computers en … apparatuur 
  

X 
   

27. Vervaardiging van elektrische apparatuur 
  

X 
   

28. Vervaardiging van overige machines en apparaten X 
 

X 
  

X 

29. Vervaardiging van auto's, aanhangwagens … 
  

X 
   

30. Vervaardiging van overige transportmiddelen 
  

X 
  

X 

32. Vervaardiging van overige goederen 
   

X 
  

33. Reparatie en installatie van machines en apparaten X 
 

X 
  

X 

G. Groot & detailhandel 46. Groothandel en handelsbemiddeling X 
 

X X 
  

H. Vervoer en opslag 
 

49. Vervoer over land 
    

X 
 

50. Vervoer over water 
    

X 
 

51. Luchtvaart 
    

X 
 

52. Opslag en dienstverlening voor vervoer 
    

X 
 

53. Post en koeriers 
    

X 
 

J. ICT 62. Dienstverlenende activiteiten informatietechnologie 
  

X 
  

X 

M. Advies & onderzoek 
71. Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp… X 

 
X 

  
X 

72. Speur- en ontwikkelingswerk X 
 

X X 
  

N. Overige zakelijke dienstverlening 
77. Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen… X 

     
82. Overige zakelijke dienstverlening X 

     
Q. Zorg 86. Gezondheidszorg 

   
X 

  
S. Overige dienstverlening 95. Reparatie van computers en consumentenartikelen 

  
X 

   

Tabel 5.1: Overzicht SBI 2-digit codes waarvan (een deel van) de werkgelegenheid onder één of meerdere clusters valt 
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 Tabel 5.2a: Banen per sector in clusters in 2013, Regio West & Midden, excl. Moerdijk nat. *Sector C en J: Overlap 

   Totaal sector Agro& Food Bio-based HTSM  Life Sciences Logistiek Maintenance 

Regio 
West 

A. Landbouw 7.625 7.625 
     

C. Industrie* 26.213 6.191 11.026 16.617 673 
 

3.485 

G. Groot- en detailhandel 9.271 4.095 
 

3.756 1.420 
  

H. Vervoer en opslag 14.824 
    

14.824 
 

J. ICT* 3.483 
  

3.483 
  

3.432 

M. Onderzoek en advies 5.558 60 
 

606 414 
 

4.478 

N. Ov. zakelijke dienstverlening 11 11 
     

Q. Zorg 611 
   

611 
  

S.  Ov. dienstverlening 172 
  

172 
   

Totaal banen per cluster 67.768 17.981 11.026 24.635 3.118 14.824 11.394 

Regio 
Mid-
den 

A. Landbouw 1.857 1.857 
     

C. Industrie* 13.161 3.195 5.415 8.650 425 
 

1.034 

G. Groot- en detailhandel 4.208 1.827 
 

1.591 789 
  

H. Vervoer en opslag 7.982 
    

7.982 
 

J. ICT* 1.371 
  

1.371 
  

1.349 

M. Onderzoek en advies 1.216 3 
 

38 14 
 

1.160 

N. Ov. zakelijke dienstverlening 3 3 
     

Q. Zorg 30 
   

30 
  

S.  Ov. dienstverlening 109 
  

109 
   

Totaal banen per cluster 29.936 6.886 5.415 11.759 1.258 7.982 3.543 
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Tabel 5.2b: Banen per sector in clusters in 2013, Regio Noordoost & Zuidoost, excl. Budel-Dorplein. *Sector C en J: Overlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   Totaal sector Agro& Food Bio-based HTSM Life Sciences Logistiek Maintenance 

Regio 
Noor
doost 
 

A. Landbouw 7.381 7.381 
     

C. Industrie* 23.098 7.730 7.224 11.676 4.346 
 

2.207 

G. Groot- en detailhandel 12.741 5.795 
 

5.684 1.261 
  

H. Vervoer en opslag 7.715 
    

7.715 
 

J. ICT* 4.578 
  

4.578 
  

4.553 

M. Onderzoek en advies 5.203 103 
 

314 317 
 

4.469 

N. Ov. zakelijke dienstverlening 12 12 
     

Q. Zorg 117 
   

117 
  

S.  Ov. dienstverlening 94 
  

94 
   

Totaal banen per cluster 60.938 21.021 7.224 22.346 6.042 7.715 11.230 

Regio 
Zuid-
oost 

A. Landbouw 8.238 8.238      

C. Industrie* 39.402 7.788 7.493 34.932 1.010  3.911 

G. Groot- en detailhandel 10.382 4.704  5.167 512   

H. Vervoer en opslag 11.439     11.439  

J.  ICT* 8.664   8.664   8.183 

M. Onderzoek en advies 13.634 48  4.989 98  8.500 

N.  Ov. zakelijke dienstverlening 172+7 57      

Q. Zorg 627    627   

S.  Ov. dienstverlening 264   264    

Totaal banen per cluster 92.707 20.834 7.493 54.016 2.247 11.439 20.593 
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  2013 2020 2030 2040 

Regio 
West 

Agro&Food 17.981 16.693 14.248 12.262 

Biobased 11.026 10.680 8.973 7.534 

HTSM 24.635 25.838 24.358 22.981 

Life Sciences 3.118 3.329 3.263 3.216 

Logistiek 14.824 16.092 16.378 16.658 

Maintenance 11.394 12.288 12.113 12.005 

Alle clusters samen* 67.768 69.505 65.333 61.890 

Totale werkgelegenheid 271.330 283.438 275.800 269.018 

Regio 
Midden 

Agro&Food 6.886 6.488 5.649 4.990 

Biobased 5.415 5.235 4.408 3.737 

HTSM 11.759 11.969 10.784 9.826 

Life Sciences 1.258 1.322 1.276 1.246 

Logistiek 7.982 8.481 8.650 8.883 

Maintenance 3.543 3.714 3.583 3.501 

Alle clusters samen* 29.936 30.294 28.220 26.681 

Totale werkgelegenheid 158.371 167.008 163.691 162.130 

Regio 
Noord-
oost 

Agro&Food 21.021 19.347 16.961 14.950 

Biobased 7.224 6.630 5.633 4.768 

HTSM 22.346 22.212 20.589 19.142 

Life Sciences 6.042 6.201 6.128 6.052 

Logistiek 7.715 8.022 7.622 7.213 

Maintenance 11.230 11.509 11.599 11.711 

Alle clusters samen* 60.938 59.953 55.762 52.121 

Totale werkgelegenheid 261.404 266.745 259.551 254.179 

Regio 
Zuidoost 

Agro&Food 20.834 18.908 16.237 14.035 

Biobased 7.493 7.311 6.162 5.183 

HTSM 54.016 55.189 52.157 49.305 

Life Sciences 2.247 2.335 2.235 2.161 

Logistiek 11.439 12.331 12.591 12.831 

Maintenance 20.593 21.886 21.864 21.920 

Alle clusters samen* 92.707 93.574 88.529 84.212 

Totale werkgelegenheid 347.847 359.413 349.380 342.335 

Tabel 5.3: Banen per sector in clusters in 2013 excl. Moerdijk en Budel-Dorplein, per regio. *Sector C en J: Overlap 
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   Toename in procentpunten  

   LV 2013 2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Regio 
West  

Agro&Food 42% +2% +1% +1% 

Biobased 87% +3% +2% +1% 

HTSM 73% +2% +1% +1% 

Life Sciences 46% +2% +1% 0% 

Logistiek 75% +5% +5% +3% 

Maintenance 51% 0% -1% -1% 

Gewogen gem. clusters  64% +2% +2% +1% 

Regio 
Midden 
 

Agro&Food 56% +2% +1% +1% 

Biobased 90% +3% +2% +1% 

HTSM 76% +2% +1% +1% 

Life Sciences 63% +3% +2% +1% 

Logistiek 89% +5% +5% +3% 

Maintenance 42% -1% -2% -1% 

Gewogen gem. clusters 74% +3% +2% +1% 

Regio 
Noord-
oost 
 

Agro&Food 45% +2% +1% +1% 

Biobased 84% +3% +2% +1% 

HTSM 65% +2% +1% 0% 

Life Sciences 72% +3% +2% +1% 

Logistiek 70% +5% +5% +3% 

Maintenance 47% -1% -2% -1% 

Gewogen gem. clusters 60% +2% +1% +1% 

Regio 
Zuidoost 
 

Agro&Food 44% +2% +1% +1% 

Biobased 86% +3% +2% +1% 

HTSM 73% +2% +1% 0% 

Life Sciences 55% +2% +1% +1% 

Logistiek 60% +5% +5% +3% 

Maintenance 56% -1% -2% -1% 

Gewogen gem. clusters 64% +2% +1% 0% 

Tabel 5.4: Locatievoorkeur per cluster in 2013 excl. Moerdijk en Budel-Dorplein, per regio 
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   Toename in procenten per periode 

   TQ 2013 2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Regio 
West  

Agro&Food 371 +1% +3% +1% 

Biobased 305 +2% +5% +3% 

HTSM 295 +1% +4% +2% 

Life Sciences 368 +1% +3% +1% 

Logistiek 687 +1% +4% +2% 

Maintenance 186 0% 0% 0% 

Gewogen gem. clusters  371 +1% +3% +2% 

Regio 
Midden 
 

Agro&Food 292 +1% +3% +2% 

Biobased 224 +2% +5% +3% 

HTSM 228 +1% +4% +2% 

Life Sciences 331 +1% +4% +2% 

Logistiek 559 +1% +4% +2% 

Maintenance 141 0% 0% 0% 

Gewogen gem. clusters 306 +1% +4% +2% 

Regio 
Noord-
oost 
 

Agro&Food 263 +1% +3% +1% 

Biobased 212 +2% +5% +3% 

HTSM 213 +1% +3% +2% 

Life Sciences 238 +2% +4% +2% 

Logistiek 493 +1% +4% +2% 

Maintenance 126 0% -1% 0% 

Gewogen gem. clusters 244 +1% +3% +1% 

Regio 
Zuidoost 
 

Agro&Food 206 +1% +3% +1% 

Biobased 168 +2% +5% +3% 

HTSM 158 +1% +3% +2% 

Life Sciences 207 +1% +3% +2% 

Logistiek 404 +1% +4% +2% 

Maintenance 109 0% -1% +0% 

Gewogen gem. clusters 184 +1% +3% +1% 

Tabel 5.5: Terreinquotiënt per cluster in 2013 excl. Moerdijk en Budel-Dorplein, per regio 
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West Midden Noordoost Zuidoost 

  

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

Agro&Food -7 -28 -29 -1 -9 -9 -8 -18 -21 -9 -17 -18 

Biobased +6 -29 -35 2 -11 -12 -4 -11 -14 +3 -11 -13 

HTSM +50 -5 -18 +13 -10 -13 +11 -10 -15 +36 -11 -23 

LifeSciences +6 2 +1 +3 +1 0 +8 +6 +2 +2 0 0 

Logistiek +129 +111 +68 +53 +53 +29 +33 +16 -1 +50 +47 +29 

Maintenance +7 -5 -3 +1 -2 -1 0 -3 -1 5 -6 -3 

Tabel 5.6: Ontwikkeling ruimtebehoefte in netto ha per cluster, per regio en per periode 
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BIJLAGE 6  SEGMENTEN 
 

Methodiek raming segmenten 

De raming van de ruimtebehoefte per segment is in drie stappen tot stand 
gekomen.  
1. Royal Haskoning (2010, in opdracht van de provincie Noord-Brabant) 

heeft geraamd hoe het totale bruto areaal bedrijventerreinen over de 
vijf segmenten verdeeld is. Deze procentuele verdeling is toegepast op 
het netto areaal bedrijventerreinen in 2013. Op deze manier is berekend 
hoeveel het totale netto areaal in 2013 per segment en per regio be-
draagt.   

2. Op basis van de trends en ontwikkelingen die in hoofdstuk 5 zijn behan-
deld (aangaande de werkgelegenheidsontwikkeling en veranderingen in 
de voorkeur voor segmenten) is een bijstelling opgesteld van de procen-
tuele verdeling van het totale netto areaal over segmenten (zie tabel 
6.1) 
Iedere regio laat dezelfde trend zien in de verandering van de verdeling 
van het areaal over segmenten. Echter, ten gevolge van regionale ver-
schillen in werkgelegenheidsbasis en –ontwikkeling verschillen de bijstel-
lingen per regio soms licht. 

3. De aandelen per segment in tabel 6.1 zijn toegepast op het totale netto 
areaal bedrijventerrein in 2020, 2030 en 2040. Op deze manier is de 
ontwikkeling van de ruimtebehoefte per periode berekend worden voor 
elk segment. Tabel 6.2 toont een overzicht van de ontwikkeling van de 
ruimtebehoefte per regio. 

 
 

 
 
Tabel 6.1:  Raming aandeel segmenten in totale netto areaal 2013-2040 , per regio, 

afgerond op hele procenten  

 2013 2020 2030 2040 

West 

Functioneel terrein  45% 42% 41% 40% 

Modern terrein  31% 31% 32% 33% 

Hoogwaardig terrein  5% 6% 6% 7% 

Logistiek terrein  3% 5% 6% 8% 

Terrein voor milieubelastende bedrijven 17% 16% 15% 13% 

Midden 

Functioneel terrein  43% 40% 38% 38% 

Modern terrein  33% 33% 33% 34% 

Hoogwaardig terrein  7% 8% 9% 10% 

Logistiek terrein  3% 5% 7% 8% 

Terrein voor milieubelastende bedrijven 14% 13% 12% 11% 

Noordoost 

Functioneel terrein  54% 52% 51% 51% 

Modern terrein  20% 21% 21% 22% 

Hoogwaardig terrein  6% 7% 8% 8% 

Logistiek terrein  1% 2% 4% 4% 

Terrein voor milieubelastende bedrijven 19% 18% 17% 15% 

Zuidoost 

Functioneel terrein  51% 49% 48% 47% 

Modern terrein  23% 23% 24% 25% 

Hoogwaardig terrein  13% 14% 15% 15% 

Logistiek terrein  3% 3% 5% 5% 

Terrein voor milieubelastende bedrijven 10% 11% 9% 8% 
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West Midden Noordoost Zuidoost 

  

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

2014-

2020 

2021-

2030 

2031-

2040 

Functioneel terrein  +49 -36 -47 +21 -18 -17 +37 -21 -30 +64 -31 -39 

Modern terrein  +133 +58 +21 +61 +27 +7 +46 +18 +6 +49 +22 +13 

Hoogwaardig terrein  +62 +38 +13 +32 +20 +11 +35 +19 +6 +53 +13 +4 

Logistiek terrein  +90 +76 +43 +41 +41 +18 +39 +31 +8 +33 +36 +18 

Terrein voor milieubelas-

tende bedrijven 
+19 -60 -84 +14 -20 -25 +20 -37 -49 +39 -42 -53 

Tabel 6.2: Ontwikkeling ruimtebehoefte in netto ha per segment, per regio en per periode 
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BIJLAGE 7 BESTUURLIJKE INTERVIEWS 
 

Regio Midden   

Gesproken met: Erik de Ridder (Tilburg) 

 

Datum: 10 juni 2014 

 

Aanwezig: Erik de Ridder, Stef Fleischeuer en Jody Broeders (Gemeente Tilburg),  

Mark Spanjers (Provincie Noord-Brabant) en Maarten Kruisselbrink (Bureau BUITEN) 

 

Belangrijkste gespreksonderwerpen 

 Wethouder De Ridder onderstreept het belang van de logistieke sector in de Regio Midden. De sector heeft zich hier de afgelopen tijd snel ontwikkeld en 

die ontwikkeling zet naar zijn verwachting in de toekomst verder door. De Ridder geeft aan dat recente vestigingen en momenteel geïnteresseerde partijen 

die verwachting staven. Het is met name de gunstige ligging op de logistieke oost-west as, in combinatie met de beschikbaarheid van arbeid waar dat aan 

te danken is.  

 De toename van VAL-activiteiten binnen de logistiek zal volgens De Ridder in de toekomst nog verder doorzetten, en daarmee tot een toename van de 

werkgelegenheid binnen de sector en intensivering van het ruimtegebruik leiden. Daarmee kan de sector volgens hem een belangrijke rol vervullen in het 

bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 De logistiek laat een toenemende ‘cross-over’ zien met vooral de industriële sector. Een bedrijf als Tesla is een voorbeeld van de vervaging van het onder-

scheid tussen sectoren.  

 De interesse voor kavels op logistieke terreinen komt volgens De Ridder in toenemende mate van de logistieke vastgoedpartijen (Prologis etc.) en ook voor 

een belangrijk deel van buiten de regio. Er is eerder concurrentie met Venlo, ook op de oost-west as, dan met West-Brabant.  

 Logistieke bedrijven in de regio hebben in de ervaring van De Ridder grote kavels nodig, en in toenemende mate met multimodale bereikbaarheid (combi-

natie weg en water, of weg en spoor).  

 De Aerospace-bedrijvigheid ontwikkelt zich langzamer dan het logistieke cluster, maar het laat wel een zekere groei zien. Het zal volgens De Ridder overi-

gens wel meer een niche-cluster blijven dan het logistieke. Aerospace heeft een specifieke locatievoorkeur en manifesteert zich in deze regio vanzelfspre-

kend op Gilze-Rijen.  

 Uitplaatsing van bedrijven uit buitengebied speelt in Tilburg maar beperkt een rol; in hoeverre dat ook geldt voor de regio kan hij niet aangeven.  

 Herstructurering is een aspect waar rekening mee gehouden moet worden bij de vraag-aanbod confrontatie. De termijnen waarop herstructureringen ge-

realiseerd kunnen worden, en of dat tot intensivering of extensivering van het ruimtegebruik leidt, is steeds meer afhankelijk van het initiatief dat onder-

nemers wel of niet nemen. Ten tijde van de vraag-aanbod confrontatie is het meenemen van de verwachte onttrekkingen een belangrijk aspect.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sHI2JcikrKvjWM&tbnid=DWaHjsMGvNP0PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tilburg.nl/deridder/&ei=dyWsU4rUFuPNygOk1YKwCQ&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNGG5M8b9MwN2MyJ4P9DqYhnz3wLsQ&ust=1403877079305973
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Regio Midden  

 

Gesproken met: wethouder Bakker (Waalwijk) 

 

Datum: 12 juni 2014 

 

Aanwezig: Dhr Bakker en Jan van Roessel (Gemeente Waalwijk),  

Mark Spanjers (Provincie Noord-Brabant) en Joost Hagens (Bureau BUITEN) 

 

Belangrijkste gespreksonderwerpen 

 Wethouder schetst positie Waalwijk en regio Midden. Waalwijk is ondernemende gemeente: veel bedrijven, relatief veel werkgelegenheid. Wet-

houder is zelf oud-ondernemer, onder meer in logistiek. Zijn strategie was altijd gericht op diversificatie. Die lijn trekt hij ook door in zijn wethou-

derschap. Hij gebruikt zijn ondernemersnetwerk actief om bedrijven op mogelijkheden in Waalwijk te wijzen. Die strategie is best succesvol. Hij 

verwacht dan ook een voortgaande behoefte aan bedrijventerreinen, maar heeft ook oog voor beter benutten bestaande locaties. Hij ziet dat 

daar, zeker in de regio, nog wel het nodige te winnen valt. 

 Prominente bedrijven zijn bijvoorbeeld Docdata (e-fulfillment), één van de snelle groeiers van de afgelopen jaren. Maar bijvoorbeeld ook Mande-

makers. 

 Docdata zit in Waalwijk en bijvoorbeeld niet op Moerdijk omdat ze qua arbeid gemakkelijk moeten kunnen opschalen en downsizen, iets wat met 

slechte bereikbaarheid Moerdijk veel lastiger gaat. 

 In de logistiek heeft Waalwijk het pluspunt van de waterbereikbaarheid met haven en terminal. Maas is klasse V. Daarmee gelijk ook positie ten 

opzichte van Tilburg helder. Zij hebben ook spoor, maar Wilhelminakanaal is klasse IV. Daar kunnen dus minder grote binnenvaartschepen naar 

toe.  

 Ook in Waalwijk wordt voortgaande interesse voor kavels vanuit de logistiek verwacht, maar kansen beperken zich niet alleen tot de logistiek. 

 Qua locatievoorkeur en TQ’s leeft er niet een heel scherp beeld, maar meer de verwachting dat de regio meegaat in de trend. Jan van Roessel wijst 

nog wel op toenemend belang VAL/VAS. 

 Traditioneel is logistieke markt in Waalwijk niche markt, zit er nog steeds. Evenals maakindustrie zoals schoenen en chemie. Hi-Tech vindt Waal-
wijk ook interessant vanwege kwaliteit uitstraling terreinen en centrale ligging (Noord-Zuid en Oost-West). Bestaande terreinen liggen er in het al-
gemeen goed bij. Geldt niet voor de hele regio, maar wel voor Waalwijk. Daardoor lukt ook bij nieuwvestigers wel om ze te interesseren voor kavel 
op bestaande terreinen. 

 Kunststofbedrijven in de tijd doorgegroeid. Relatief veel innovatie. 
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Regio Zuidoost  

 

Gesproken met: wethouder R. Visser (Son en Breugel) 

 

Datum: 7 april 2014 

 

Aanwezig: Dhr. R. Visser (Gemeente Son en Breugel), Rob Harbers (SRE) 

Mark Spanjers (Provincie Noord-Brabant) en Joost Hagens (Bureau BUITEN) 

 

Belangrijkste gespreksonderwerpen 

 Wethouder Visser constateert dat we middenin grote veranderingen staan. Veranderingen die heel duidelijk ook zijn weerslag hebben op de markt 

voor kantoren, bedrijventerreinen en winkels.  

 Brainport en de hightech industrie hebben binnen die markt een geheel eigen karakteristiek. Kennisintensieve bedrijvigheid met relatief veel hoog-

opgeleide banen met een beperkt netto ruimtebeslag. Bruto ligt dat met campussen natuurlijk anders.  

 Leegstand, met name bij kantoren en winkels baart hem wel zorgen. Kantoren op Ekkersrijt bijvoorbeeld. Maar ook op bedrijventerreinen. 

 Hij geeft aan dat locatievoorkeur aan verandering onderhevig is. Met name ICT zoekt het stedelijk gebied op.  

 Naast kwantiteit graag ook aandacht voor kwaliteit. Daarin zit wellicht de grootste uitdaging.  

 Voortgaande stijging arbeidsproductiviteit en daarmee stijgend TQ is een ontwikkeling die juist in de hightech productie opgaat, al wordt dat effect 

deels gedempt door relatief intensive benutting van labs e.d.  
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Regio Noordoost  

 

Gesproken met: wethouder Jan Van Burgsteden (Veghel) 

 

Datum: 3 april 2014 

 

Aanwezig: Dhr. Van Burgsteden (Gemeente Veghel), Paul Maassen (gemeente Veghel),Mark Spanjers (Provincie 

Noord-Brabant) en Joost Hagens (Bureau BUITEN) 

 

Belangrijkste gespreksonderwerpen 

 Wethouder Van Burgsteden (ten tijde interview wethouder in Veghel, nu in Sint Oedenrode) wijst op de bijzondere positie van Veghel. Veel grote 

bedrijven (Mars, FrieslandCampina, Sligro, Jumbo). Zijn sterke bedrijven die ook stevig zijn verankerd. Vinden in de gemeente ook een meedenkende 

partner.  

 Naast grote logistieke en industriële bedrijven, ook veel MKB dat daaraan toelevert. De grote bedrijven breiden nog uit. Is nog ruimte voor in Struc-

tuurvisie. 

 Bijzonderheid Veghel: 80% van de banen zit op bedrijventerreinen, dat is echt een uitschieter en iets om in vraag-aanbod-confrontatie rekening mee 

te houden. 

 Regionale beeld komt in het gesprek minder goed uit de verf. Duidelijk is dat subregio’s (Den Bosch e.o., Uden-Veghel, Oss e.o.) elk hun eigen karak-

teristiek hebben. 

 Links naar Brainport (o.a. machineproducenten) relevant. Steeds meer innovatie ook in Noordoost. Agro&Food is het speerpunt van de regio. 
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Regio West  

 

Gesproken met: wethouder Jan-Pierre Schouw (Etten Leur) 

 

Datum: 8 mei 2014 

 

Aanwezig: Dhr Schouw (Gemeente Etten Leur), Mark Spanjers (Provincie Noord-Brabant) en Joost Hagens (Bu-

reau BUITEN) 

 

Belangrijkste gespreksonderwerpen 

 Dhr. Schouw wijst op diversiteit van bedrijvigheid in Etten Leur. Veel MKB, maar ook grotere bedrijven. Lijkt daarin op de rest van Brabant. 

 In Etten Leur veel aandacht kwaliteit bestaande terreinen. 

 Heeft geen moeite met rol LPM: grootschalige logistieke daar concentreren. Is logisch. 

 De speerpunten van West – logistiek, maintenance en Biobased moeten een plek krijgen in de prognose. Kwalitatieve overwegingen moeten ook een 

plek in het  verhaal krijgen. 

 Wijst – evenals burgemeester Van der Velden van Breda – op verschil in dynamiek oostelijk en westelijk deel van West-Brabant. Westelijke kant is 

vooral logistiek (gekoppeld aan lijn Rotterdam-Antwerpen en straks met A4 Zuid), oostelijke kant is veel diverser.  

 Ook qua demografische ontwikkeling zit er een duidelijk verschil tussen Breda, Etten Leur, Oosterhout enerzijds en Bergen op Zoom, Roosendaal, 

Steenbergen anderzijds. Is ook een factor die voor bedrijven telt, qua arbeidsmarkt. Aantallen en opleidingsniveau  zijn gunstiger aan de westzijde. 

Mark Spanjers merkt op dat demografie ook vertrekpunt is voor de onderliggende werkgelegenheidsprognose die voor de bedrijventerreinenbehoef-

te wordt gehanteerd. 

 Schouw maakt ons erop attent dat nieuwe programmeringsafspraken ook financiële consequenties gaan hebben voor de gemeenten. En niet elke 

gemeente is even voorzichtig geweest in het verleden. Dat zal bestuurlijk nog wel een punt worden, verwacht hij. 
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Regio West  

 

Gesproken met: burgemeester Van der Velden (Breda) 

 

Datum: 15 mei 2014 

 

Aanwezig: Dhr Van der Velden en dhr. Van Gurp (Gemeente Breda), Mark Spanjers (Provincie Noord-Brabant) en 

Joost Hagens (Bureau BUITEN) 

 

Belangrijkste gespreksonderwerpen 

 De speerpunten van West – logistiek, maintenance en Biobased - moeten een herkenbare plek krijgen in de prognose. Kwalitatieve overwegingen 

spelen daarbij ook een rol.  

 Van der Velden wijst op verschil in dynamiek oostelijk en westelijk deel van West-Brabant. Westelijke kant is vooral logistiek (gekoppeld aan lijn Rot-

terdam-Antwerpen en straks met A4 Zuid), oostelijke kant is veel diverser. Breda vervult daarin heel duidelijk de centrumrol. 

 Ook qua demografische ontwikkeling zit er een duidelijk verschil tussen Breda, Etten Leur, Oosterhout enerzijds en Bergen op Zoom, Roosendaal, 

Steenbergen anderzijds. Evenals Schouw merkt hij op dat dit een factor is die voor bedrijven telt, qua arbeidsmarkt.  

 Is zelfs zo, dat de westkant Van der Velden zorgen baart. Als oud-burgemeester van Bergen op Zoom en van industriestad Emmen weet hij wat de klap 

Philip Morris betekent en er zijn daar niet zoveel alternatieven. Biobased Campus is dus goed nieuw initiatief. Ook logistiek. Is aanvullend op LPM. 

 Maar andersoortige bedrijvigheid kijkt al snel naar Breda, Oosterhout, Etten Leur. Kennisrol speerpunten (Dinalog bijvoorbeeld) landt dan logischer-

wijs in Breda. Ook Hogescholen (Avans en NHTV) helpen daarbij. 

 Maintenance wat diffuser met specifieke concentraties in Woensdrecht (en Gilze in midden) en rond havens en procesindustrie. 

 Hij wijst voor logistiek op belang multimodaliteit en roept op daarin vooral (boven)regionaal te denken. West en Moerdijk hebben specifieke kansen 

gelieerd aan regio-overstijgende visie op de Delta met Rotterdam-Antwerpen. Zo’n visie moet ook aan de basis van de bestuurlijke afspraken liggen. 

 Over Breda zelf maakt hij zich niet ongerust: de perspectieven voor de stad zijn juist gunstig. Ook dat moet dan wel worden vertaald in de regionale 

afspraken. 
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