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B5 en M7 gemeenten participeren in planontwikkeling en uitvoering

Overige gemeenten worden gefaciliteerd vanuit onze reguliere provinciale programma's

Overzicht binnenstedelijke transformatielocaties



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Plein 13 en omgeving
• Gemeente:     

Bergen op Zoom
• Omvang:     

Circa 20 hectare
• Stand van zaken: 

Fase “verkennen”

De transformatieopgave Plein 13 en omgeving vormt de grootste kantorenlocatie van Bergen op Zoom. 
Het is een randgebied tussen binnenstad en invalswegen en heeft te kampen met veel leegstaande 
kantoren. De gemeente wil het gebied binnen acht jaar transformeren tot een levendige en aantrekke-
lijke stadsentree, waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Wat is de opgave?
Deze opgave gaat om een complexe binnenstedelijke transformatieopgave, waar-
bij een nieuw programma en betekenis moet worden toegekend aan een gebied 
met veel leegstaande panden. Het openbaar gebied is erg stenig en heeft weinig 
verblijfskwaliteit. Er liggen dus ook opgaven op het vlak van ruimtelijke kwaliteit 
en verduurzaming. De panden in het gebied zijn in handen van diverse eigena-
ren, waardoor het bevorderen van de samenwerking een belangrijk onderdeel 
van de opgave is. Grenzend aan het gebied ligt een tijdelijk woon-zorgcomplex, 
waar een duurzame herontwikkeling gewenst is en waar de oude vestingwerken 
opnieuw zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Waar werkt Bergen op Zoom naar toe?
Gemeente Bergen op Zoom wil meer diversiteit aan functies binnen Plein 13 
creëren, zonder de huidige kantoorfunctie te verliezen. De nieuwe functies moeten 
een meerwaarde zijn voor de stad en de schakel- en entreefunctie van het gebied 
versterken. Door de openbare ruimte te verbeteren, onder andere door vergroe-
ning, kan er een aantrekkelijk verblijfsklimaat gecreëerd worden. Verder streeft de 

Bergen op Zoom 
Plein 13 en Centrum 
Van leegstaande kantoorpanden naar een aantrekkelijk gebied met diverse functies



gemeente naar een gezonde en duurzame leefomgeving, door het verminderen van hittestress en de verduurza-
ming van kantoorgebouwen. De omgeving van Plein 13 biedt tal van kansen door de ligging ten opzichte van het 
centrum, de invalswegen en het station.

Wat betekent het voor Brabant?
De beoogde transformatie brengt heel wat planontwikkelingen en investeringen met zich mee. Daarom doet de 
gemeente een beroep op de provincie om kennis in te brengen en mee te investeren.
De transformatie van Plein 13 draagt bij aan de provinciale ambitie om een aantrekkelijk woon-, leef- en vesti-
gingsklimaat te bevorderen. De leegstand in het gebied wordt benut als trigger om de stedelijke economie van 
Bergen op Zoom een boost te geven en de binnenstad te versterken. Het beperken van de CO2-uitstoot en het 
overschakelen op duurzame energie is een onderdeel van de opgave, net als het vergroenen van het openbaar 
gebied, met het oog op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Stand van zaken
Inmiddels is de scope van de opgave zich aan het verbreden naar de binnenstad als geheel. De gemeente wil het 
gebied revitaliseren en versterken tot een levendig en aantrekkelijke stadshart, waar het prettig wonen, werken en 
verblijven is. In 2020 gaan gemeente Bergen op Zoom en Provincie nader verkennen hoe verder vormgegeven 
kan worden aan de samenwerking bij de transformatie-opgaven in het centrum van Bergen op Zoom.



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Corbionterrein/Havenkwartier/Gasthuisvelden
• Gemeente:     

Breda
• Omvang:     

80 hectare
• Stand van zaken:  

Fase “verkennen”

Wat is de opgave?
De ontwikkeling van het Corbionterrein/Havenkwartier zal minstens 15 tot 20 
jaar in beslag nemen. In die periode transformeert het gebied van een bedrij-
venterrein met een monofunctioneel karakter naar een eigentijds en innovatief 
stadsdeel waar werken op een nieuwe manier bekeken wordt. De ontwikkeling 
kan, zeker door de aanwezigheid van de rivier de Mark, een volledig nieuwe 
kwaliteit en identiteit toevoegen aan de stad. Bij deze langdurige ontwikkeling 
maakt de gemeente flexibel gebruik van nieuwe inzichten en kennis op het 
vlak van energieoplossingen, klimaatadaptatie, mobiliteit en gemengde woon/ 
werklandschappen.
Gasthuisvelden is een belangrijke schakel in de structuur van het stadshart van 
Breda. Het terrein biedt de kans om 16 hectare, gelegen binnen de singels van de 
stad, nieuwe betekenis te geven. Er wordt ruimte aan de stad toegevoegd door 
een stadspark op Seelig-Zuid te realiseren en de Nieuwe Mark af te maken: een 

Breda 
CrossMark
Corbionterrein, Havenkwartier en Gasthuisvelden 

Het Corbionterrein (voormalige CSM-terrein) ligt ten westen van het stationskwartier en de wijk Belcrum. 
Het bevindt zich aan de overzijde van de rivier de Mark, tegen het centrum. Bijna alle fabrieksgebou-
wen van CSM zijn inmiddels gesloopt, op de funderingen na. Het Havenkwartier ligt langs de binnen-
stad aan de rivier de Mark. Een deel van de panden in het gebied was vroeger eigendom van grote 
bedrijven en is nu industrieel erfgoed. Andere gebouwen en gronden zijn momenteel tijdelijk in gebruik. 
Gasthuisvelden vormt een uniek gebied aan de zuidwestkant van het Bredase stadshart. Het is het 
derde militaire terrein dat aan de binnenstad wordt toegevoegd en kent veel lege “overheidskantoren” 
zoals het voormalige belastingkantoor, rechtbank, kadaster- en UWV-kantoor. De transformatie van 
deze gebieden betreft een complexe binnenstedelijke en integrale opgave en maken onderdeel uit van 
CrossMark Breda.



brede kwaliteitsslag voor de openbare ruimte, vergroening en de toegankelijkheid van het gebied. De transforma-
tie van de verschillende lege overheidskantoren draagt op de korte termijn bij aan het realiseren van de woning-
bouwopgave van de stad. De historie van de stad Breda is een vaste waarde in de nieuwe ontwikkelingen. Naast 
de inhoudelijke uitdagingen is ook de financiële uitdaging aanzienlijk. De haalbaarheid van de transformatie 
vergt veel creativiteit en extra inzet van alle betrokken partners.

Waar werkt Breda naar toe?
De gemeente wil een levendig, aantrekkelijk en innovatief stadshart creëren. Een gebied waar het prettig wonen, 
werken, ondernemen en verblijven is. Een gebied met een uitstraling die past bij de geschiedenis van de plek en de 
stad Breda als geheel. De stad zal zich met de grootschalige gebiedsontwikkeling CrossMark Breda rondom het 
centraal station nog meer op de internationale kaart zetten als een onderscheidend en innovatief internationaal vesti-
gingsmilieu. Transformatie van het Corbionterrein/Havenkwartier dragen hieraan bij. Er worden functies toegevoegd 
die de schakel- en entreefunctie van het gebied versterken en een meerwaarde vormen voor de stad. Het bindend 
element is rivier de Mark die een ecologische verbindingszone tussen binnenstad met Breda Noord vormt. Door het 
water zijn er volop kansen voor watergebonden ontspanning en toerisme. 
Gasthuisvelden wordt een levendig, aantrekkelijk, duurzaam deel van het stadshart. De gemeente wil de diversiteit 
aan functies in het gebied vergroten zodat dit meerwaarde voor de hele stad biedt en zelfs op nationaal niveau 
bijdraagt aan de wervingskracht van de stad Breda.

Wat betekent het voor Brabant?
Door de gebiedstransformatie investeert Breda in haar toekomst als stad en in een duurzame economische groei 
met een internationale kleur. Het versterkt bovendien de agglomeratiekracht van BrabantStad.

De gemeente wil zich samen met de provincie inzetten voor deze transformatieopgave. Het opnieuw betekenis 
geven aan het Corbionterrein/Havenkwartier past bij de provinciale ambitie. Het gebied vormt een belangrijke 
schakel tussen binnenstad en Havenkwartier, maar ook tussen stad en natuur en stedelijkheid en recreatie. Het 
beter benutten en verdichten van bestaand stedelijk gebied (‘herstedelijking’) is een kans voor bedrijvigheid en 
nieuwe economie. Met een juiste mix van de functies economie, wonen, werken en verblijven wordt een aantrek-
kelijk nieuw vestigingsmilieu gecreëerd. Rond de rivier de Mark liggen bovendien belangrijke opgaven voor de 
energietransitie en klimaatadaptatie: zoals de aanpak van hittestress, droogte, wateroverlast en waterveiligheid.

Stand van zaken
Tussen de gemeente en de Provincie is een samenwerkingsovereenkomst gesloten die zich richt op verdere samen-
werking om gemeentelijke en provinciale doelen te realiseren. Ze focust zich op het samen programmeren en 
realiseren van mobiliteit (regionaal), groen/water verbindingen en de gebiedsontwikkeling van het internationale 
woon/vestigingsmilieu Corbionterein/Havenkwartier. Afspraken daarover worden in 2020  geconcretiseerd en 
vastgelegd.



FactsTransformatieopgave de Internationale Knoop XL omvat het Eindhovense Stationsgebied van grof- weg 
het PSV-stadion in het westen tot de Dommel in het oosten. Dit moet een gebied worden met internatio-
nale allure, waar wonen, werken, ontmoeten en verblijven samenkomen. Een plek die toekomstbesten-
dig is voor de nieuwe kennis- en diensteneconomie.

Wat is de opgave?
Om toekomstbestendig te zijn en om nieuw talent aan te trekken, werken partijen 
in de Brainport (Bna) samen een kwalitatieve schaalsprong. Doelen zijn het ver-
sterken van de agglomeratiekracht, het verbeteren van de (inter-)nationale connec-
tiviteit en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Internationale 
Knoop XL is hierin een essentieel project. Een stuk stad, dat nu nog desolaat is 
en waarin infrastructuur voor de auto beeldbepalend is, moet een transformatie 
ondergaan naar een hoogstedelijk stuk stad van de toekomst met een internatio-
nale omgeving voor de nieuwe kennis- en diensteneconomie. Dit doet Eindhoven 
niet alleen, sinds 2014 werken Rijk en regio samen in Brainport City. In 2016 is 
besloten dat de stations- en binnen- stadontwikkeling van Eindhoven een ‘priori-
taire opgave’ is.  Tijdens het MIRT 2016 is besloten dat stationsgebied Eindhoven 
zich moet ontwikkelen naar een ‘Internationale Knoop XL’. Om de komende jaren 
gezamenlijk uitvoering te geven aan de ontwikkeling van deze propositie zijn 
nadere verkenningen en onderzoek nodig. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Internationale Knoop XL - Fellenoord
• Gemeente:     

Eindhoven
• Omvang:     

55 hectare
• Stand van zaken:  

Fase “verkennen”

Eindhoven
Internationale Knoop XL stationsgebied
Een nieuw visitekaartje van Brabant met internationale allure



Waar werkt Eindhoven samen met Regio, Rijk en Provincie naar toe?
Rijk, provincie en gemeenten werken naar een nieuw ‘visitekaartje’ van Brabant. Het NS-station wordt een effici-
ente overstapmachine en mobiliteitshub, en de stationsomgeving een gemengde, aantrekkelijke woon- en werkom-
geving met internationale allure.

Wat betekent het voor Brabant?
De afgelopen decennia is in Brainport Eindhoven een krachtig economisch ecosysteem rond technologie, design 
en kennis ontstaan. Om te kunnen blijven concurreren en aantrekkelijk te blijven voor kenniswerkers en bedrijven 
verbetert Eindhoven haar vestigingsklimaat. Voor Brabant is de ontwikkeling van Brainport Eindhoven als nationale 
Mainport van vitaal belang en onderdeel van het Versterkt Stedelijk Netwerk in Noord-Brabant. Internationale 
Knoop XL is de majeure opgave: een hoogwaardige stationsomgeving met (inter)nationale treinverbindingen, 
snelle connecties naar Eindhoven Airport, onderscheidende woon- en werkgebieden en fraaie openbare ruimten. 
Ook is klimaatbestendigheid een belangrijke opgave, omdat het stationsgebied het laagste deel van de stad is en 
kampt met hittestress.

Stand van zaken?
In het voorjaar van 2019 is met het Rijk, provincie en gemeente Eindhoven een samenwerkingsovereenkomst gete-
kend. Hierbij is prioriteit, gezamenlijke inspanningen en procesgeld vastgesteld. Kort daarop volgde de woondeal 
met het Rijk waarbij in de regio Eindhoven 20.000 woningen kunnen worden toegevoegd.  Eik XL is hierin een 
prioritair gebied waarin circa 7.500 woningen gerealiseerd kunnen worden. 

Om dergelijke verstedelijking mogelijk te maken dienen enkele randvoorwaardelijk aspecten gerealiseerd te 
worden. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit Provincie en gemeente Eindhoven trekken vanuit deze ambities 
samen op. Een onderdeel hiervan is het Mirt onderzoek Brainport waarmee samen met het Rijk en regio naar de 
urgentie wordt gekeken van een aantal mobiliteits- en verstedelijkingsvraagstukken met als doel om eind 2020 een 
gezamenlijk adaptief maatregelenpakket te hebben voor de regio. 
Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling is een ontwikkelvisie opgesteld voor het gebied Fellenoord. Deze visie 
is ter consultatie geweest bij tal van partijen zowel publiek als privaat. Op dit moment gaat de visie de gemeente-
lijke besluitvorming in en is besluitvorming door de raad voorzien in april/mei 2020 waarna provinciale bestuur-
lijke vaststelling plaats zal vinden. Door de ontwikkelvisie is de stip op de horizon voor het gebied bepaald. 
Daarop kunnen vervolgens processen als Milieueffectrapportages en bestemmingsplan wijzigingen op worden 
geënt. Daarmee hebben initiatiefnemers ook duidelijkheid over de plannen die zij kunnen gaan maken en tot 
realisatie kunnen gaan brengen.  



FactsMet de onderhanden zijnde uitwerking van het Centrumperspectief 2017 wil Helmond het centrum dé 
ontmoetingsplek laten zijn voor stad en regio waar mensen recreëren, winkelen, wonen, werken en 
ondernemen. Een compact sfeervol stadshart biedt plaats aan een gevarieerde mix van functies, cultuur 
en historie. Er is ruimte voor nieuwe concepten en vooral veel groen. De transformatie opgave bestaat 
uit drie verschillende deelgebieden: het centrum, de Suytkade en de Spoorzone.

Wat is de opgave?
Helmond is een voormalige groeistad die vol heeft ingezet op uitbreiding. Het 
centrum is bij deze ontwikkeling achter gebleven. Helmond moet hét aantrek-
kelijke levendige ontmoetingscentrum krijgen dat het als toekomstige stad van 
100.000 inwoners verdient, met een economisch klimaat dat de werkgelegenheid 
in het centrum en in de stad vergroot. Helmond investeert al jaren in de automo-
tive branche, Food Tech en de slimme maakindustrie. Innovatieve bedrijvigheid 
en initiatieven in het creatieve segment kunnen daarbij van toegevoegde waarde 
zijn. De totale gebiedsontwikkeling omvat het historische centrum, de kanaalzone, 
het stationsgebied en de Suytkade. Belangrijke thema’s zijn verbinding, woning-
bouwopgave, economie, cultuur, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. 

Waar werkt Helmond naar toe?
Het centrum moet voldoende aantrekkingskracht hebben om weer levendig te 
worden. Gezocht wordt naar een nieuwe identiteit door een mix van verblijfsruim-
tes, gedifferentieerde wanproducten, winkel- en horeca-aanbod, werkgelegen-
heid, parken en een gevarieerd cultureel aanbod. Er moeten verbindingen worden 
gelegd met Het Speelhuis, de culturele hotspot cacaofabriek en het gemeente-

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Centrumzone Helmond
• Gemeente:     

Helmond
• Omvang:     

meer dan 10 hectare
• Stand van zaken:  

Fase van “verkenning”

Helmond 
Centrumzone 
Transformatie van de centrumzone



museum in het kasteel en in Boscotondo. Helmond is een stad met relatief veel jeugd. Het aandeel kinderen van 
0-15 jaar is de hoogste van de regio. Daarom zet zij in op het thema kindvriendelijke stad dat ook z’n weerslag 
zal krijgen in het centrum. Op gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie zijn er belangrijke ambities; de Aa 
terugbrengen in de stad, mooie parken aanleggen, aantrekkelijke wandelroutes creëren en het kanaal optimaal 
benutten. 

Wat betekent het voor Brabant?
Helmond is de tweede stad in de Brainportregio en vervult een centrumfunctie voor de Peel. De transforma-
tie van de centrumzone zal de uitstraling en het woon- en leefklimaat van Helmond aanzienlijk verbeteren. 
Binnenstedelijke woningbouw wordt door de plannen versneld. Energietransitie en CO2-reductie staan daarbij 
bovenaan de agenda. Daarnaast is Helmond hét centrum van de slimme mobiliteit. Waar mogelijk zal dit ook 
toegepast worden in deze transformatiegebieden. 

Stand van zaken
De gemeente en provincie verkennen in 2020 hoe zij kunnen samenwerken aan de transformatieopgave voor het 
centrum van Helmond. De vragen van de gemeente zijn gericht op de autonome trekkracht van het centrum in 
combinatie met de uitwerking van de kindvriendelijke stad. 



FactsDe Spoorzone ’s-Hertogenbosch strekt zich uit van de transferium/JBZ tot en met De GruyterFabriek en 
De Tramkade, inclusief de noordelijke overzijde van de rivier de Dieze. De Spoorzone van
‘s-Hertogenbosch is een veelzijdig gebied. Er zijn circa 5800 bewoners, circa 20.000 werkenden, circa 
30.000 studenten en 55.000 ov-gebruikers. De stad is al in de jaren 90 begonnen met de heront-
wikkeling van de spoorzone. In die periode is gestart met de transformatie van het bedrijventerrein 
Wolfsdonken naar het hoogstedelijk woon- en werkgebied Paleiskwartier en is het station en omge-
ving vernieuwd.

Wat is de opgave?
De herontwikkeling van de spoorzone heeft een cruciale rol voor de ontwikkeling 
van de stad. Er liggen kansen om nieuwe stedelijke milieus toe te voegen waar tij-
delijke en permanente vormen van wonen, werken en cultuur zich kunnen vestigen 
en ontwikkelen nabij een nationaal mobiliteitsknooppunt, op loopafstand van bin-
nenstad en natuur, in een omgeving met boeiende cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen. Zo kan het imago van de stad als een stad voor “gevestigden” verrijkt 
worden met een imago van de stad waar ook ruimte is voor vernieuwing en expe-
rimenten. Om de doorgroei van het aantal reizigers in het OV te accommoderen 
ligt er een forse opgave om tot upgrading van het station en omgeving te komen. 

Waar werkt ’s-Hertogenbosch naar toe?
De gemeente werkt aan de hand van een programmatische aanpak aan de 
herontwikkeling. Doel is het wonen en werken meer te concentreren rond open-
baarvervoer knooppunten en zo bij te dragen aan de transitie naar slimme en 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Spoorzone
• Gemeente:     

’s-Hertogenbosch
• Omvang:     

Meer dan 80 hectare
• Stand van zaken:  

fase van “verkenning”

’s-Hertogenbosch
Spoorzone 
 



duurzame mobiliteit. Maar ook om meer ruimte te bieden aan de woonbehoefte van alleenstaanden en tweeper-
soonshuishoudens, studenten en jongeren. De ambitie is ook de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige stedelijke 
werkmilieus waar ruimte is voor startups, innovatie en de ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch als datastad. 

Wat betekent het voor Brabant?
De spoorzone heeft niet alleen een belangrijke functie voor de stad, maar ook voor de regio en zelfs op nationaal 
niveau. Hier ligt een regionaal onderwijscluster en medisch centrum. Hier ligt ook het drukste OV-knooppunt en 
het grootste beurs- en congrescentrum van Zuid-Nederland. Herontwikkeling van de spoorzone is een essentiële 
vernieuwingsimpuls voor deze centrumstad en van belang voor het versterken van de agglomeratiekracht van de 
hele regio. Provincie en gemeente hebben in oktober 2019 een intentieovereenkomst met elkaar gesloten waarin 
zij met elkaar hebben afgesproken dat ze samen gaan werken aan een ontwikkelstrategie voor de spoorzone..

Stand van zaken
In 2020 stellen gemeente en provincie een ontwikkelstrategie op voor de spoorzone. Deze ontwikkelstrategie 
wordt vertaald naar een samenwerkingsovereenkomst met concrete afspraken over de uitvoering van de verschil-
lende opgaven. Intussen staat het proces niet stil: voor het EKP-terrein direct langs het spoor is een plan vastge-
steld voor de ontwikkeling van een multifunctionele locatie inclusief 800 woningen. Ook is de gemeente een 
interactief proces gestart voor het noordelijk deel van de spoorzone, de Bossche Stadsdelta, samen met burgers 
en andere stakeholders. Het streven is om de visie hiervoor in april voor te leggen aan de gemeenteraad.



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Binnenstedelijke gebiedstransformatie Veghel
• Gemeente:     

Meierijstad
• Omvang:     

Meer dan 10 hectare
• Stand van zaken:  

fase “verkenning”

In de middelgrote kern Veghel zijn verschillende locaties die om aandacht vragen: het winkelcentrum, 
het klooster grenzend aan het winkelcentrum, de locatie van het voormalig theater aan het stadhuis-
plein en het Food- en Cultuurcluster aan de Noordkade. De gemeente wil de diverse opgaven integraal 
bekijken, waarbij ook thema’s als natuur, milieu en wonen opgepakt worden. Omgevingsdialoog en 
burgerparticipatie zijn hierbij uitgangspunt.

Wat is de opgave?
De gemeente wil verschillende gebiedstransformaties integraal en ‘omgevings-
wetproof’ aanpakken. Zo is het winkelcentrum van Veghel op het moment niet 
aantrekkelijk onder meer door veel leegstand. Op de grens van het winkelcentrum 
ligt het klooster, de kerk en pastorie, waarvoor een nieuwe toekomstbestendige 
functie wordt gezocht. En in het aanloopgebied van het winkelcentrum aan het 
stadhuisplein is het theater vertrokken. Deze opgaven samen bieden kansen voor 
heel Veghel, passend bij het Masterplan 2030.

Waar werkt Veghel naar toe?
De gemeente wil naar meer samenwerking. Juist door de vele opgaven, kunnen 
kansen worden gecombineerd en dat zorgt voor een nieuw aantrekkelijk Veghel. 
Een thema als cultuurhistorisch erfgoed kan beter benut worden. Maar ook liggen 
er kansen als het gaat om water, denk aan ‘Veghel aan de Aa’. Daarnaast kan de 

Meierijstad
Gebiedstransformatie
Grootschalige transformatieopgaven integraal bekijken



Noordkade, die een regionale aantrekkingskracht kent verder worden doorontwikkeld. De gemeente wil, samen 
met haar inwoners, bij al deze ontwikkelingen nadrukkelijk inzetten op onderwerpen als groen/blauw, duurzaam-
heid, klimaatbestendig en wonen.

Wat betekent het voor Brabant?
De ontwikkelingen waar Veghel voor staat, passen uitstekend bij de wensen en ambitie van de provincie Noord-
Brabant. De gemeente wil inzetten op een leefbare woonomgeving, herontwikkeling van diverse panden en het 
opnieuw betekenis geven aan de gemeente als geheel. Ook op het gebied van verduurzaming en de klimaatop-
gave, passen de ambities van de gemeente bij die van de provincie. Er wordt op enkele cruciale locaties voorna-
melijk ingezet op groene en blauwe op- lossingen, in plaats van op meer rode gebouwen.

Stand van zaken
Na een aantal verkennende gesprekken, werken provincie en gemeente samen toe naar een gezamenlijk gedra-
gen intentieovereenkomst en plan van aanpak. Hierin staan o.a. afspraken over de producten waaraan gemeente 
en provincie samen gaan werken, hoe we dat doen en wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Streven is 
om deze IOK voor de zomer 2020 van kracht te laten zijn. De provinciale rol tot nu toe was gericht op kennis 
deling. Gemeente Meierijstad heeft meegedaan aan het kennistraject van platform 31 voor de Brabantse midsi-
zed gemeenten.



Facts

Oosterhout
Arendshof en omgeving
Heroriëntatie winkelgebied stadcentrum

Facts
• Naam transformatiegebied: 

Arendshof en omgeving
• Gemeente:   

Oosterhout
• Omvang:  

2 hectare
• Stand van zaken:  

fase “verkenning”

Het stadscentrum van Oosterhout kampt met een teveel aan winkelpanden. De leegstand neemt toe en 
daar wordt het centrum niet aantrekkelijker op. Oosterhout wil daarom evolueren naar een com- pacte 
binnenstad, met minder winkeloppervlakte en kortere looplijnen. Maar wel met meer beleving en 
betekenis.

Gemeente Oosterhout kampt net zoals andere gemeenten van gemiddelde 
grootte met een stagnerende groei. Ze worstelt met de nieuwe economische en 
maatschappelijke context. In een stedenbouwkundige visie is vastgesteld dat het 
winkelvloeroppervlak in de gemeente moet afnemen om leegstand tegen te gaan. 
Dat geldt vooral voor het winkelcentrum de Arendshof, een belangrijke schakel in 
de stedelijke structuur. Arendshof 1 en 2 vormen een overdekt winkelgebied in de 
regio Arendsplein/Gasstraat/Arendshof.

Waar werkt Oosterhout naar toe?
Een gebalanceerde mix van wonen, werken en ontspannen. Dat is waar 
Oosterhout naar toe wil. Er zijn zeker mogelijkheden om het gebied te transfor-
meren naar een levendige plek, met een open uitstraling en een aantrekkelijk, 
duurzaam en gezond verblijfsklimaat. Maar er liggen ook nog veel vraagstukken 
op tafel. Zo moet de keuze tussen herbestemmen, transformeren en/of slopen van 
bestaand vastgoed nog worden gemaakt. En ook op het vlak van een ontwikkel-
strategie, bereikbaarheid, sociale kwesties en financiële kaders zijn er nog veel 
vragen onbeantwoord. Oosterhout wil stappen zetten in de beantwoording van 
deze vragen door onder meer een brede centrumvisie op te stellen.



Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente zoekt de samenwerking op met eigenaren en ontwikkelende partijen en doet een beroep op de 
provincie om mee te denken en – waar mogelijk – mee te doen. De beoogde transformatie brengt een forse inves-
tering met zich mee, door de complexiteit van de locatie en het feit dat er mogelijk jonge panden met een hoge 
boekwaarde gesloopt moeten worden. De gebiedstransformatie draagt bij aan de provinciale doelstellingen, 
zolang er breed wordt ingezet op thema’s als levenskwaliteit, verduurzaming en vergroening.

Stand van zaken
De gemeente onderzoekt met de provincie de invulling van de samenwerking in deze transformatieopgave. In 
2020 worden daar afspraken over vastgelegd. 



FactsNet als andere middelgrote steden kampt het centrum van Oss met structurele leegstand, eenzijdige 
functionele structuur en beperkte ruimtelijke uitstraling. Het project Ruimtelijke Ontwikkeling Stads- 
hart Oss, een vervolg van de ‘Koers Stadshart’ uit 2016, schept kaders voor diverse partijen om hun 
activiteiten en investeringsbeslissingen gelijk te kunnen schakelen. Samen met de provincie wordt in 
beeld gebracht hoe het centrum kan winnen aan vitaliteit en aantrekkingskracht.

Wat is de opgave?
Het stadshart kampt met langdurige en structurele leegstand. Omdat het eigen-
dom ervan versnipperd is, vereist een gebiedstransformatie de samenwerking van 
verschillende partijen. De stedenbouwkundige structuur en het vastgoed is ook 
eenzijdig gericht op winkels en commerciële functies. Dat staat een organische 
omvorming naar niet-centrumfuncties in de weg. Een gedeelte van het kerngebied, 
‘de Pit’, is in ruimtelijk-functioneel opzicht verouderd. Herontwikkeling van panden 
is nodig om beter aan te sluiten op de ontwikkelingen in de winkelmarkt en om 
wonen op de verdiepingen mogelijk maken. Daarnaast zijn er diverse herontwik-
kelingen noodzakelijk, met name aan de oostflank van het huidige centrum.

Waar werkt Oss naar toe?
Oss streeft naar een toekomstbestendig en compact stadscentrum, met een ver-
nieuwde vitaliteit en attractiviteit, een versterkte ontmoetingsfunctie en meer eco-
nomische veerkracht. De gemeente wil zich inzetten voor de ruimtelijk-functionele 
transformaties die nodig zijn in het stadshart. Er wordt gedacht aan de versterking 
van het eigenlijke kerngebied, maar ook aan verkleining van het huidige centrum. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Stadshart Oss
• Gemeente:     

Oss
• Omvang:     

8,5 hectare 
• Stand van zaken:  

fase “verkenning”

Oss 
Stadshart
Ruimtelijke ontwikkelstrategie Stadshart



Dat kan door de transformatie van niet-vitale delen naar nieuwe duurzame functies met toegevoegde waarde voor 
de stad. Accenten liggen hierbij op de versterking van het klimaat voor ontmoeten en verblijven, het vergroten van 
de woonfunctie en de verduurzaming van de omgeving.

Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente stelt voor om Oss te gebruiken als een pilotproject. Zo kan men ervaringen opdoen over hoe de 
provincie kan bijdragen aan de herontwikkeling en transformatie van stadscentra van middelgrote steden. Het 
centrum van Oss is de centrale plek voor voorzieningen en ontmoetingsplaatsen voor lokale gemeenschap-
pen. Als middelgrote stad vervult Oss een schakelfunctie in het stedelijk netwerk van Noordoost-Brabant. Een 
versterking van het centrum draagt hierdoor bij aan de omgevingskwaliteit van Oss en de omliggende kernen. 
Herontwikkeling en transformatie bieden tevens kansen voor een verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Stand van zaken
In 2020 gaan de provincie en gemeente verkennen hoe verder vormgegeven kan worden aan de  samenwerking 
bij de transformatie van het centrumgebied. De samenwerking richt zich niet op het plan Walkwartier, met als 
belangrijkste onderdeel de herontwikkeling van de voormalige V&D-locatie. Het plan Walkwartier, waarbij de 
gemeente nauw samen met ontwikkelaar Van Wanrooij, is al in een vergevorderd stadium van besluitvorming.



FactsHet Oude Centrum van Roosendaal was ooit een iconisch stadsdeel. Inmiddels heeft het door leeg- 
stand en verloedering heel wat van zijn glans verloren. Met een aantal voorbeeldprojecten wil de ge- 
meente een positieve beweging starten in het gebied tussen het station en het commerciële centrum. 
Twee van die projecten zijn de herontwikkeling van klooster Mariadal en het NS-station. De gemeente 
wil onderwerpen als woningverbetering, klimaatdoelstellingen, parkeerproblematiek, werkgelegen-
heid en veiligheid uitdrukkelijk meenemen in de plannen.

Wat is de opgave?
Naast het commerciële hart van de gemeente Roosendaal ligt de dichtbebouwde 
oude binnenstad. Het Oude Centrum heeft momenteel een negatief imago. 
De leefbaarheid in dit gebied is problematisch. Onderwerpen als leegstand, 
verloedering en parkeren zijn grote knelpunten. De gemeente spant zich in om 
het tij te keren zodat het gebied een positieve invloed heeft op het centrum van 
Roosendaal. Bijdragen van de markt en provincie zijn daarom wenselijk.

Waar werkt Roosendaal naar toe?
Roosendaal wil het Oude Centrum upgraden naar een bruisend woongebied. Het 
moet een stedelijk woonmilieu worden met gemengde functies. Met een voorinves-
tering van de overheid wil de gemeente een aantal projecten opstarten om een 
positieve flow te creëren. De eerste twee concrete projecten zijn klooster Mariadal 
en het NS-station, dat wordt aangepakt door NS Vastgoed/NS Stations. 
Daarnaast overweegt de gemeente leegstaande panden aankopen en wordt er 
nagedacht over investeringen in de openbare ruimte en stimuleringstrajecten op 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Revitalisering Oude Centrum
• Gemeente:     

Roosendaal
• Omvang:     

8 hectare
• Stand van zaken:  

fase “verkenning”

Roosendaal
Revitalisering Oude Centrum
Op naar een aantrekkelijke spoorzone ter versterking van het stadscentrum



het gebied van wonen, werken, duurzaamheid, woningverbetering, klimaatadaptatie en veiligheid. Inmiddels 
hebben diverse partijen zich bij de gemeente gemeld met plannen. De eerste tekenen van een positieve beweging 
in Roosendaal zijn er.

Wat betekent het voor Brabant?
De revitalisering van het Oude Centrum van Roosendaal draagt bij aan de provinciale doelen. De extra woon- 
en werkgelegenheid in het centrum komen de levendigheid en leefbaarheid van het hele gebied ten goede. Het 
ooit iconische Oude Centrum krijgt een nieuwe betekenis, door het aanpakken van leegstand en verloedering en 
inspanningen voor vergroening, verblauwing, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Tot slot heeft de gemeente in 
de plannen nadrukkelijk aandacht voor erfgoed en identiteit. De provincie kreeg daarop de vraag om samen na 
te denken over deze opgave.

Stand van zaken
In 2020 gaan gemeente Roosendaal en Provincie nader verkennen hoe verder vormgegeven kan worden aan de 
samenwerking bij de transformatie van het Oude Centrum. 



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Spoorzone Tilburg
• Gemeente:     

Tilburg
• Omvang:     

75 hectare
• Stand van zaken: Fase  

“project”, uitvoering deelprojecten

De Spoorzone Tilburg herbergt een staalkaart aan ongeveer anderhalve eeuw spoorwegarchitectuur. 
Sinds 2015 slaan gemeente en provincie de handen ineen voor de herontwikkeling van dit gebied, 
waar het cultuurhistorisch erfgoed van het oude NS-terrein wordt omarmd en gerenoveerd. De plek 
waar vroeger volop aan treinen werd gesleuteld, is vandaag de dag het decor voor de nieuwe leven- 
dige, moderne en hippe stedelijkheid van Tilburg. Goed verbonden met stad, regio en land.

Wat is de opgave?
De NS-werkplaats, belangrijk onderdeel van de Spoorzone, stond in Tilburg 
bekend als ‘de Verboden Stad’. Alleen wie er werkte, mocht op het terrein komen. 
Maar ook andere plekken in de Spoorzone kennen een rijk verleden. In de 
voormalige Vormenfabriek bijvoorbeeld, werden chocoladevormen geproduceerd 
voor export naar heel Europa. En in Uitgeverij Zwijssen werd de leesmethode 
‘Aap, Noot, Mies’ ontwikkeld. Het gaat over een grootindustrieel transformatiege-
bied met prachtige gebouwen en uiteenlopende projecten. Tot de opgave behoort 
het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, maar ook de ruimtelijke opgave krijgt 
aandacht, met verbindingen op het vlak van economie, mobiliteit, cultuur en sport. 

Waar werkt Tilburg naar toe?
Alle functies van een stad komen samen in de Spoorzone van Tilburg: het wordt 
een mix van wonen, studeren, werken en ontspannen. Aan de achterzijde van het 
centraal station verbindt de Spoorzone het rauwe industriële gebied met de voor-
zijde van het winkelgebied van het centrum. Op termijn moet de NS-werkplaats 

Tilburg 
Spoorzone 
Vroegere industrie is decor voor nieuwe Tilburgse stedelijkheid



een onderdeel worden van het centrum. Het bedrijfsleven, ondernemerschap en het hoger onderwijs krijgen ook 
nadrukkelijk een plaats in de Spoorzone en vormen dan ook de motor voor economische dynamiek in de binnen-
stad. In de netwerkeconomie zijn deze onderdelen onlosmakelijk verbonden.

Wat betekent het voor Brabant? 
Juist door de menging van functies ontstaat een nieuwe betekenis voor dit oude gebied: levendig, modern en hip. 
En dit heeft een grote aantrekkingskracht op nieuwe ondernemers, talent en nieuwe inwoners. Bovendien werkt de 
stad met de ontwikkeling van de Spoorzone aan de energietransitie en klimaatadaptatie: aanpak van hittestress, 
droogte, wateroverlast en waterveiligheid. Vergroenen en verblauwen biedt kansen voor een hoogwaardig 
ingerichte openbare ruimte. Door transformatie van dit gebied wordt gewerkt aan een toekomstbestendige stad 
met een duurzame economische groei en versterkt zij de agglomeratiekracht van BrabantStad. Allemaal uitgangs-
punten die passen bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant. De samenwerkingsovereenkomst onder de titel 
“De Tien van Tilburg en Brabant voor de Spoorzone” bevat tien intentie-afspraken met tien doelen, voor tien jaar 
samenwerking.

Stand van zaken
Het gebied is volop in transformatie. De uitvoering van de tussen gemeente en provincie afgesloten bestuursover-
eenkomst verloopt grosso modo op schema, zij het met een beperkte vertraging op enkele projectonderdelen 
(door de provincie is uitstel verleend van oplevering van 1 juli 2020 naar eind dec. 2021 voor de gebouwen 
waar de eerder genomen provinciale subsidiebeschikking van januari 2018 betrekking op heeft).



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Centrum en randen
• Gemeente:     

Uden
• Omvang:     

Circa 6 hectare
• Stand  van zaken:  

fase “verkenning”, uitwerken toekomstige 
samenwerking

Het centrum van Uden is nog niet voorbereid op grote veranderingen van de toekomst bijvoorbeeld op 
het gebied van e-commerce en c-commerce, maar ook nog niet op opgaven als klimaatadaptatie. Voor 
het centrum van Uden is er behoefte aan een nieuwe centrumvisie, die de basis biedt voor een gezellig 
en gastvrij hart van de gemeente.

Wat is de opgave?
Hoewel duidelijk is dat ook het centrum van Uden sterk gaat veranderen in de 
nabije toekomst, is de dynamiek in ontwikkeling nu vooral te vinden aan de 
randen van het centrum. Dat zijn de ge- bieden waar oude centrumfuncties al 
verdwenen zijn en waar een focus ligt op woningbouwontwikkeling.
Voor dat plangebied is, samen met partijen in het gebied, een ruimtelijke visie 
opgesteld. Op onderdelen is deze verouderd. Het is immers niet meer reëel dat 
dit gebied bij het centrum ge- trokken gaat worden. Wel is een goed centrum 
gebaat bij een duidelijke afbakening van het cen- trum en een duidelijke weer-
gave van wat daar wel en wat daar niet mag.
Ondanks dat de sfeerbeelden uit de visie nog goed bruikbaar zijn en we richting 
initiatiefnemers goed aan kunnen geven wat wel en niet denkbaar is hier, komen 
ontwikkelingen niet van de grond. Wat is er nodig om swung in het gebied te krij-
gen als je niet zelf de grond in eigendom hebt. De gemeente is inmiddels gestart 
met het ontwikkelen van een centrumvisie, waarin zo inte- graal mogelijk gekeken 
gaat worden naar de toekomst van het centrum.

Uden 
Centrum en randen
Meer swung in het gebied



De ontwikkeling van het centrum en de ontwikkeling van de centrumranden, kunnen niet los van elkaar gezien 
worden. Het centrum en de centrumrand kunnen elkaar versterken op functieniveau, maar kunnen elkaar ook 
tegenwerken.

Waar werkt Uden naar toe?
Uden zet vooral in op een sterk en attractief centrum. Het toevoegen en mixen van nieuwe en innovatieve functies 
biedt kansen om het centrum aantrekkelijk te maken voor meerdere doel- groepen. Een combinatie van winke-
len, horeca en andere vormen van vrijetijdsbesteding kan el- kaar aanvullen en versterken. Ook diensten op het 
gebied van zorg, gezondheid en vitaliteit dra- gen hieraan bij en liggen steeds vaker in het verlengde van vrije-
tijdsbesteding. Maar om een sterk centrum te creëren moet ook worden nagedacht over de functie van de omlig-
gende randen. Hoe kunnen deze gebieden elkaar zowel ruimtelijk als qua functies versterken? Wat is een geschikt 
programma om dit gerealiseerd te krijgen tezamen met een ambitie op duurzaamheid en klimaat- adaptatie? Hoe 
kun je beweging creëren zonder publiek grondeigendom? In welke mate speelt de functie wonen hierin een rol? 
Die voorziet de creatie van een aanlooproute naar het centrum. De kwaliteit van het gebied en haar gebouwen 
wordt er sterk verbeterd door de karakteristieke be- bouwing van het gebied te handhaven.

Wat betekent het voor Brabant?
Uden, met een regiofunctie in Noordoost-Brabant waarvan het belangrijk is die te behouden, vraagt de provin-
cie in eerste instantie om kennis, handvaten en ondersteuning om draagvlak te creëren bij alle betrokkenen. De 
opgave draagt bij aan verschillende doelen van de provincie. De
 
centrumranden bieden kansen voor een integrale transformatie. De ontwikkeling van nieuwe woningen maakt een 
integrale aanpak mogelijk, met aandacht voor klimaatadaptie, het energievraagstuk en de slimme mobiliteitsop-
gave. Het gebied ligt ook tegen het busstation aan, waar enkele HOV-verbindingen vertrekken. Met een attractief 
en toekomstbestendig centrum kan de gemeente een nieuwe betekenis creëren.

Stand van zaken
De gemeente werkt aan een plan van aanpak voor de ontwikkeling van haar centrum en de randen en focust 
in eerste instantie op een nieuwe centrumvisie, in samenspraak met betrokken ondernemers en bewoners van 
het gebied. Gemeente en provincie verkennen gezamenlijk welke vraag de gemeente aan de provincie heeft als 
het gaat om binnenstedelijke transformatie. De rol van de provincie richt zich op dit moment vooral op kennis 
delen, de gemeente Uden heeft meegedaan in het kennistraject van Platform 31 voor de Brabantse midsized  
gemeenten. 



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Gedempte Haven
• Gemeente:     

Waalwijk
• Omvang:     

Circa 5 hectare
• Stand van zaken:  

Fase van “verkenning”

Aan de noordzijde van Waalwijk ligt de voormalige haven, die eind jaren ’60 gedempt werd. De Ge- 
dempte Haven ligt vlakbij de Waalwijkse binnenstad aan de Winterdijk, een belangrijke cultuurhisto- 
rische plek. Gemeente Waalwijk wil de historie van deze plek graag opnieuw zichtbaar maken. Dat 
kan door de Gedempte Haven te transformeren tot een dynamische en aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Wat is de opgave?
Net als bij andere gemeenten van gemiddelde grootte staat de aantrekkingskracht 
van het Waalwijkse centrum onder druk. De gemeente Waalwijk streeft naar een 
compacter centrum waar diverse publieksaantrekkende functies aanwezig zijn 
en evenementen worden georganiseerd, gericht op bezoekers uit de gemeente 
Waalwijk zelf en bezoekers uit de regio. De zuidkant van het centrum tot en met  
de Gedempte Haven worden daarom in een samenhangende gebiedsontwikke-
ling opgepakt. 

Waar werkt Waalwijk naar toe?
De gemeente Waalwijk streeft naar het toevoegen van sfeer en zichtbaar maken 
van het DNA van Waalwijk (o.a. schoenindustrie, schoen- en lederhandel). De 
verplaatsing van het Schoenmuseum naar het oude raadhuis kan een rol vervullen 
bij het versterken van dit DNA. Hetzelfde geldt voor het opnieuw zichtbaar en 
beleefbaar maken van de oude haven en de dammen en mijnen. Waalwijk wil 
daarbij het centrum van Steen (Centrum) en het centrum van Water (Gedempte 
Haven) met elkaar in verbinding te brengen. Daarbij is het van belang dat de 
Gedempte Haven en het tussen gebied zich complementair en niet concurrerend 

Waalwijk 
Gedempte Haven - Centrum Plus
Van parkeerterrein naar aantrekkelijke ontmoetingsplek



aan het centrum ontwikkelen, waarbij wonen, werken en ontmoeten in een dynamische omgeving centraal staan. 
Er is geen behoefte aan grootschalige publiekstrekkende functies. Wel biedt de Gedempte Haven veel mogelijkhe-
den om Waalwijk aantrekkelijk te maken voor jongeren en om aantrekkelijke woonmilieus te creëren, die aanvul-
lend zijn op het bestaande aanbod.

Wat betekent het voor Brabant?
De ambities van Waalwijk met betrekking tot de Gedempte Haven - Centrum Plus bevorderen een aantrekkelijk 
woon-, leef- en vestigingsklimaat in de gemeente. Niet in het minst omdat dit gebied, waar ontmoeten, winkelen, 
wonen, cultuur en broedplaatsen centraal zouden komen staan, de aantrekkelijkheid van de hele gemeente kan 
verhogen. Bovendien biedt transformatie de kans om historisch waardevolle elementen te behouden en beter tot 
hun recht te laten komen. Daarnaast wordt er ook ingezet op energieneutraal bouwen en op een uitnodigende 
openbare ruimte.

Stand van zaken
De gemeente en provincie verkennen hun samenwerking voor deze transformatieopgave. In 2020 worden 
daarover afspraken vastgelegd en wordt gestart met het maken van een integrale gebiedsvisie en een 
uitvoeringsagenda. 
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B5 en M7 gemeenten participeren in planontwikkeling en uitvoering

Overige gemeenten worden gefaciliteerd vanuit onze reguliere provinciale programma's


