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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Nieuwe gemeentebrede bedrijventerreinenvisie voor Meierijstad 

De gemeente Meierijstad beschikt als relatief nieuwe fusiegemeente nog niet over een gemeentebrede 

bedrijventerreinenvisie. Het belang hiervan is echter groot. De terreinen staan garant voor meer dan 50% 

van de economie en werkgelegenheid, en ook het toekomstige verdienvermogen en ondernemerschap van 

Meierijstad zal in belangrijke mate samenhangen met het beschikbare bedrijventerreinenaanbod en de 

kwaliteit hiervan.  

 

Bovendien ziet de gemeente dat de economie, na jaren van crisis, sterk groeit. Bedrijven melden zich volop 

met investeringsplannen. Hier wil de gemeente goed op inspelen. Een goede bedrijventerreinenvisie met 

een langetermijnperspectief voor ondernemers en (door)ontwikkelstrategie voor de verschillende locaties 

is dan ook onontbeerlijk. 

 

1.2 Doelstelling 

Kwantitatief en kwalitatief ruimte bieden aan ondernemers passend bij profiel van Meierijstad 

Voor een volwaardig functionerend economisch ‘ecosysteem’ is een diversiteit aan werklocaties nodig. 

Bedrijventerreinen spelen hierbinnen een belangrijke rol. Gemeente Meierijstad wil hier op inspelen door 

op bedrijventerreinen kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte te bieden aan de ondernemers, passend 

bij ecosysteem op lokaal en regionaal niveau. 

 

Voorliggende ‘bedrijventerreinenvisie’ bevat de visie en het (door)ontwikkelkader over de terreinen in de 

gemeente. Deze visie heeft als doel om het bestaande vestigingsklimaat voor bedrijven in Meierijstad te 

versterken, bestaande (en nieuwe) bedrijventerreinen te equiperen voor belangrijke regionale trends en 

ontwikkelingen (en doelstellingen) als de energietransitie en circulaire economie, en heeft als doel om 

vraag en aanbod naar bedrijfsruimte kwalitatief in evenwicht te brengen.  

 

Belangrijke kaders voor deze visie zijn aanpalende beleidsthema’s (vastgestelde beleidsstukken).  

 

De vragen die in deze visie beantwoorden worden, zijn: 

1. Waar en hoe vinden we ruimte om aan de vraag naar voldoende bedrijventerrein te voorzien, op lokaal 

en regionaal niveau, geschikt voor de verschillende doelgroepen (eindgebruikers)?  

2. Welke koers wordt komende periode nagestreefd voor de bedrijventerreinen? 

 

1.3 Voorliggend resultaat 

Deze visie beschrijft de marktdynamiek, visie op cross-overs tussen belangrijke beleidsthema’s en trends 

en ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt en een integrale aanpak. Het rapport is geschreven 

vanuit ruimtelijk-economisch perspectief. Vanuit dit perspectief geven we oplossingsrichtingen aan. 

Aanvullend is in bijlage A een profiel per bedrijventerrein opgenomen, die als uitgangspunt dient voor 

beleid ten aanzien van specifieke bedrijventerreinen in de gemeente in de komende periode. Deze profielen 

beschrijven de feitelijke situatie en geven een visie voor de locatie, waar de kansen en uitdagingen liggen, 

welke koers bij de locatie past en welke ingrepen wenselijk zijn. 

 

1.4 Aanpak en proces 

In een vooronderzoek is een scan gemaakt van de kwaliteit van alle bedrijventerreinen in Meierijstad. Via 

een online-marktpeiling (enquête) is daarnaast de mening van ondernemers gepeild over hun huidige 

vestigingslocatie, verbeterpunten en verhuis- of uitbreidingswensen. Deze zijn onder andere afgezet tegen 

de uitkomsten van de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen. De resultaten hiervan zijn besproken 
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in de taskforce bedrijfshuisvesting met vertegenwoordigers van bedrijventerreinen, waaronder Platform 

Ondernemend Meierijstad (POM). Vervolgens zijn de uitkomsten gepresenteerd aan het college. Sinds 

augustus 2018 is gewerkt aan een bedrijventerreinenvisie voor Meierijstad. Na een ambtelijke werksessie 

in oktober zijn in november 2018 drie ondernemersavonden gehouden (in Sint-Oedenrode, Schijndel en 

Mariaheide/Veghel) om input op te halen bij ondernemers. Dit heeft een eerste schets opgeleverd van de 

visie. Deze is besproken met de taskforce bedrijfshuisvesting in januari 2019. Hierna is in februari 2019 de 

raad tijdens een raadsinformatieavond bijgepraat over de (tussen)stand van zaken. Tot slot heeft een 

reflectie plaatsgevonden. Dit zowel ambtelijk als met taskforce bedrijfshuisvesting.    

  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee vindt u een overzicht van de bedrijventerreinenportefeuille op kaart weergegeven. 

Hierna leest u in hoofdstuk drie de uitgangssituatie (onder andere op basis van het vooronderzoek). Ook 

gaan we hier in op de ruimtebehoefte op basis van de provinciale prognose bedrijventerreinen en enkele 

resultaten van de online marktpeiling (analyse ruimtebehoefte). Vervolgens schetsen we in hoofdstuk vier 

de achtergronden (trends en ontwikkelingen) voor deze bedrijventerreinvisie en de belangrijkste thema’s 

die zijn opgehaald in het vooronderzoek staan in hoofdstuk vijf. De thema’s van de visie zijn voorgelegd en 

bediscussieerd op drie ondernemersavonden. Na een algemene beschrijving van het thema schetsen we 

per thema welke terreinen in de gemeente een rol kunnen vervullen binnen het thema. 
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2 Bedrijventerreinen 
Meierijstad 

Inleiding 

De beschikbaarheid van bedrijventerreinen is de belangrijkste randvoorwaarde voor vestiging en 

uitbreiding van ondernemingen. Bedrijventerreinen bieden de ruimtelijke basis voor ontwikkeling en 

innovatie en spelen een belangrijke rol in het faciliteren van (groeiende) zelfstandigen en start-ups. Toch 

kan of wil zeker niet iedere start-up of ZZP’er in de eerste fase van zijn ontwikkeling een locatie op een 

bedrijventerrein bekostigen. Deze ondernemingen starten bijvoorbeeld aan huis. De opzet van de (lokale) 

productieketen, de herkomst en reisbereidheid van werknemers, locaties van afnemers en de lokale 

binding spelen vaak een rol in het vestigingsgedrag van ondernemers. 

 

Figuur 1: Bedrijventerreinportefeuille gemeente Meierijstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stec Groep (2019) 

Gemeente Meierijstad heeft het grootste bedrijventerreinareaal van regio Noordoost-Brabant (bijna 550 

hectare uitgeefbaar terrein – peildatum januari 2018) en speelt dus een belangrijke rol op regionaal niveau. 

De gemeente beschikt met De Dubbelen bovendien over het grootste bedrijventerrein van de regio (in 

omvang werkgelegenheid en netto uitgegeven areaal). 
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BEDRIJVENTERREINEN ZIJN BELANGRIJK VOOR ECONOMISCH ECOSYSTEEM MEIERIJSTAD 

Voor een volwaardig functionerend economisch ‘ecosysteem’ is een diversiteit aan werklocaties nodig. 

Bedrijventerreinen zijn een niet te onderschatten onderdeel van dit ecosysteem. De (sociaal)-economische 

functie is groot. De bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen in Meierijstad zijn namelijk goed voor 

zo’n 50% van de totale werkgelegenheid in de gemeente. Ter duiding; op landsniveau bedraagt het aantal 

arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen (in een gemeente) tussen de 30-35%. Ook wanneer we de situatie 

in Meierijstad vergelijken met grote buurgemeenten in regio Noordoost-Brabant, zoals Oss (46% van de 

banen op een bedrijventerrein) en Den Bosch (33% van de banen op een bedrijventerrein), kunnen we 

vaststellen de terreinen van bovengemiddeld belang zijn voor de economische kracht van Meierijstad.  

 

Ook de bedrijventerreinenmarkt zelf kan gezien worden als een ecosysteem. Onderdelen hebben vooral 

een lokale schaal. Veel bedrijven(terreinen) zijn ook direct van betekenis voor regio Noordoost-Brabant. 

Grootschalige en nichebedrijven hebben vaak een regionale oriëntatie, terwijl kleinschaliger midden- en 

kleinbedrijf veelal lokaal (gemeente- of kernniveau) ruimte zoekt. Het aantal bedrijven met een regionale 

oriëntatie is beperkt, maar vaak gaat het wel om een groot aandeel in de totale ruimtevraag. Denk aan 

grote logistieke en industriële bedrijven. Toch zien we ook bij deze doelgroep dat de meeste bedrijven het 

liefst op of zo dicht mogelijk bij de huidige bedrijfsvestiging blijven. Vestigingsfactoren als herkomst van 

werknemers, maar ook het netwerk van toeleveranciers en afnemers (de keten) waarin deze bedrijven 

actief zijn, speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe groter de binding met andere bedrijven in de regio/de 

waardeketen (cluster), hoe eerder het bedrijf zal opteren voor een locatie in de directe omgeving (mits 

aanbod beschikbaar is). 

 

MEIERIJSTAD LIGT IN HET HART VAN DE AGRIFOODSECTOR 

Meierijstad ligt in regio Noordoost-Brabant. Deze regio is het economisch hart van de Nederlandse 

agrifoodsector – een van de topsectoren wereldwijd – en heeft de ambitie in 2020 Europese AgriFood 

Capital te worden. De regio kent van oudsher een grote concentratie van nationaal en internationaal 

toonaangevende bedrijven, van sterke foodverladers en gespecialiseerde logistieke dienstverleners op 

agrifood, medical en verpakkingen. Mede daardoor, alsook door de strategische ligging en de uitstekende 

(multimodale) infrastructuur, heeft Noordoost-Brabant zich ontwikkeld tot logistieke hotspot voor deze 

bedrijven. Samenwerking en kennis delen – cross-sectoraal én tussen bedrijven, overheid en onderwijs – 

vormen in Noordoost-Brabant een krachtige voedingsbodem voor nieuwe kansen. Kansen op groei, 

ontwikkeling en een versterking van de marktpositie.  

 

(GROEI)RUIMTE OP LOKAAL EN REGIONAAL NIVEAU 

In de prognose bedrijventerreinen van provincie Noord-Brabant staan enkele belangrijke opgaven voor de 

bedrijventerreinenmarkt in regio Noordoost-Brabant. Kwantitatief lijkt er regionaal voldoende aanbod. Als 

gevolg van een hoge uitgifte in 2018 wordt echter een tekort geconstateerd aan zeer grootschalige kavels 

(> 8 ha). In de bedrijventerreinenprogrammering dient hier rekening mee gehouden te worden. Op onder 

andere Foodpark (Veghel) en Vorstengrafdonk (Oss) zijn enkele grote transacties geregistreerd. Een 

vervolgfase van Foodpark is onderdeel van gesprek bij het maken van nieuwe programmeringsafspraken. 

Daarnaast is het verbeteren van de kwalitatieve match een belangrijk lokaal aandachtspunt. Gelet op de 

verhuisbereidheid van het midden- en kleinbedrijf (gemiddeld zo’n 6-8 km, maximaal 10-15 km), en dat er 

in de regio sprake is van veel verspreid aanbod, kunnen er lokaal knelpunten zijn of ontstaan. Verder is de 

kwaliteit en courantheid van de bestaande voorraad een belangrijk aandachtspunt. Zo’n 90 tot 95% van de 

bedrijvendynamiek vindt plaats op de bestaande bedrijventerreinen. Denk aan bedrijven die investeren in 

hun pand, verhuizen, bijhuren/-kopen, ruimte afstoten, starters, scale-ups, et cetera. De prognose gaat er 

inherent vanuit dat deze bestaande voorraad kwalitatief geschikt blijft voor (toekomstige) ruimtevragers. 

Met alle ontwikkelingen in de economie (circulair, robotisering, smart industry, etc.) en energie- en 

klimaatopgaven is het belangrijk dat de bestaande voorraad toekomstbestendig is en blijft.  
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3 Uitgangssituatie 
Meierijstad 

3.1 Profiel en ontwikkeling bedrijventerreinenportefeuille  

Bedrijventerreinen van grote waarde voor economie Meierijstad 

De bedrijventerreinen in Meierijstad vertegenwoordigen een grote economische waarde. De terreinen 

bieden plaats aan ruim 22.000 arbeidsplaatsen bij meer dan 950 bedrijven in diverse sectoren. Daarmee 

huisvesten ze een groot deel van het lokale midden- en kleinbedrijf, maar ook grote, internationale en 

toonaangevende spelers. Denk daarbij aan Jumbo, Mars, Friesland Campina, Vanderlande en Sligro. Het 

bedrijfsleven zorgt bovendien voor veel investeringen elders, zoals bij bedrijven elders of in het centrum. 

Het is belangrijk om te constateren dat de ondernemingen die op bedrijventerreinen en andere (informele) 

werklocaties gevestigd zijn vaak met elkaar te maken hebben. Denk aan toeleveranciers en afnemers van 

producten en halffabricaten, zakelijke en juridische dienstverlening voor bedrijven, reparatie en onderhoud, 

of simpelweg de bakker die iedere ochtend een paar broden komt brengen.  

 

‘Handel en ‘industrie’ belangrijkste sectoren, Meierijstad voornamelijk sterk op foodprofiel 

Om het ‘ecosysteem’ op bedrijventerreinen in Meierijstad nader in beeld te brengen, hebben we de 

werkgelegenheid op deze locaties geanalyseerd en onderverdeeld in een aantal segmenten. We geven 

deze analyse weer in onderstaand figuur. Het valt op dat de werkgelegenheid in de sectoren handel en 

industrie een zeer belangrijk deel van de totale werkgelegenheid omvat, namelijk ruim 65% (inclusief de 

logistiek1, welke een sterke relatie heeft met de industriële en (groot)handelsactiviteiten zelfs 75%). Het gros 

van de economische structuur in Meierijstad bestaat uit reguliere MKB (<250 werkzame personen) die sterk 

lokaal en/of regionaal gebonden zijn. De gemeente huisvest ook grote bedrijven met een foodprofiel, die 

Meierijstad als food- en industriegemeente op de kaart zetten.  

 

In Noordoost-Brabant is handel (met 23%) minder sterk vertegenwoordigd dan in Meierijstad en is sprake 

van een hoger aandeel dienstverlening (16%). Verder zijn afwijkingen op sectorniveau minimaal. 

 

Figuur 2: Sectorverdeling werkgelegenheid bedrijventerreinen Meierijstad (2017) 

Bron: LISA (2018); bewerking Stec Groep (2019) 

De totale werkgelegenheid op bedrijventerrein in Meijerstad, zoals geregistreerd in LISA, is sinds 2009 

redelijk stabiel gebleven. Het totaal aantal banen daalde, ondanks de economische crisis, slechts licht (-

2,3%) van 22.500 naar circa 22.000 banen. Regio Noordoost-Brabant scoorde iets beter. Het aantal banen 

op bedrijventerreinen nam af met 0,7%. We zien in Meierijstad wel een duidelijke stijgende lijn de laatste 

jaren. In een jaar tijd (2016-2017) kwamen er zelfs zo’n 500 banen bij.  

                                                        
1 Logistiek vanuit de sectorale benadering (SBI-sector H: Vervoer en opslag). Naast logistieke bedrijven (transport-, overslag en 
opslagbedrijven en logistiek dienstverleners) vinden veel logistieke activiteiten plaats bij onder andere productiebedrijven, 
(groot)handelsondernemingen en bouwbedrijven. Dit is ook zeker van toepassing op gemeente Meierijstad.  
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Bedrijventerreinen goed voor meer dan 50% van totaal aantal banen 

De bedrijventerreinen in Meijerstad zijn, met circa 22.000 banen (zie tabel) goed voor circa 50% van de 

totale werkgelegenheid (44.000 werkzame personen). Naast de directe banen, genereren de bedrijven ook 

nog indirecte werkgelegenheid (spin-off). Denk aan juridische-, zakelijke- en financiële dienstverleners, 

schoonmaak of catering voor de bedrijfskantine. De bedrijven kennen een gemiddelde multiplier van ruim 

1,4. Dit staat voor één arbeidsplaats bij de bedrijven zelf leidt tot minimaal 0,4 arbeidsplaatsen bij andere 

bedrijven (in de gemeente of daarbuiten). Daarmee zijn de bedrijventerreinen goed voor nog eens circa 

9.000 indirecte banen. De sociaal-economische betekenis van de terreinen is dan ook groot. 

 

Tabel 1: Vestigingen en werkgelegenheid bedrijventerreinen Meierijstad (2017) 

Naam bedrijventerrein Aantal vestigingen  Aantal werkzame personen 
De Amert 100 2.340 
De Dubbelen 205 9.750 
De Kampen 55 610
Doornhoek  55 1.710 
Duin 220 2.680 
Foodpark In ontwikkeling 0 
Kerkendijk & Landingsweg (solitair) Solitaire formele locaties 300 
Molenakker 40 1.040 
Molendijk 70 510 
Nieuwe Molenheide 10 110 
Nijnsel/Nijselseweg Zuid 80 500 
Oude Haven/Dorshout 55 1.920 
Rooiseheide 60 450 
Themapark Garages 5 100
   
Totaal 955 22.020 

Bron: LISA (2018); bwerking Stec Groep (2019) 

Bannenontwikkeling in sectoren ‘handel’ en ‘industrie’ stabiel en langzaam groeiende 

Wanneer we kijken naar de banenontwikkeling, dan zien we dat de sector handel in periode 2009-2017 is 

gegroeid (+4,7%). We zien wel een duidelijke piek in de jaren 2010-2012. In de jaren daarna kromp de sector 

wat, maar de laatste vijf jaren zijn redelijk stabiel. In het laatste jaar zien we zelfs een duidelijke opleving 

van circa 350 banen. Ook het aantal banen in de sector industrie is gestaag groeiende (+3%) en is vooral 

vanaf 2011 in de lift. Opvallend is de ontwikkeling van de logistiek. Sinds 2009 is het aantal banen continu 

gedaald. Over de periode 2009-2017 gaat het om een sterke afname (-27,6%). Ook de sector bouw is in deze 

periode hard gedaald (-18,8%), maar laat de laatste jaren tekenen van herstel zien. Zinvol om te vermelden 

is dat grote, nieuw vestigende of uitbreidende partijen (op Foodpark en Doornhoek) nog niet in deze cijfers 

zitten. Dit zal in de komende jaren naar verwachting zorgen voor een stijging van de werkgelegenheid. 

 

Figuur 3: Ontwikkeling banen grootste sectoren bedrijventerreinen Meierijstad (2009-2017) 

Bron: LISA (2018); bewerking Stec Groep (2019) 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industrie

Bouw

Handel

Logistiek

Dienstverlening

Overig



 
18.190 

Bedrijventerreinenvisie Meierijstad 10 

Vestigingen buiten bedrijventerreinen nemen aanzienlijk toe 

Het totaal aantal vestigingen van bedrijven steeg in Meierijstad in de periode 2009 tot en met 2017 met 

ruim 600 (zie figuur), een toename van zo’n 10%. Op bedrijventerreinen zien we dat het aantal vestigingen 

met ongeveer 30 toegenomen, een groei van zo’n 3%. De groei vindt dus voornamelijk plaats buiten de 

bedrijventerreinen. Dit is interessant want een deel van deze bedrijvigheid zal op termijn een stap kunnen 

zetten naar een bedrijventerrein. Het zijn tevens de kraamkamers voor een sterk economisch ecosysteem. 

Sterke groeiers (vestigingen totaal) zijn: sector advisering, onderzoek, specialistische dienstverlening (+205 

vestigingen, groei 28,3%), bouw (+120 vestigingen, groei 11,6%), gezondheids- en welzijnszorg (+115 

vestigingen, groei 38,4%), informatie en communicatie (+75 vestigingen, groei 48,3%). We zien een forse 

afname in de groot- en detailhandel (-110 vestigingen, afname -8%).  

 

Figuur 4: Ontwikkeling banen grootste sectoren bedrijventerreinen Meierijstad (2009-2017) 

Bron: LISA (2018); bewerking Stec Groep (2019) 

Op bedrijventerreinen afname in logistiek vestigingen en mogelijk toenemende verkleuring 

Het is interessant om te kijken naar de ontwikkeling van vestigingen op bedrijventerreinen. Het aantal 

vestigingen op bedrijventerreinen in de groot- en detailhandel (‘handel’) is in de periode 2009-2017 zo goed 

als gelijk is gebleven (-5 vestigingen). De krimp heeft dus buiten de bedrijventerreinen plaatsgevonden. Het 

aantal vestigingen in de industrie is redelijk stabiel (-5 vestigingen). Hetzelfde geldt voor de bouwsector (+3 

vestigingen). Opvallend, want dit betekent dat er in de afgelopen jaren veel vestigingen zijn bijgekomen in 

woonwijken (ZZP’ers actief in ambachten) of op solitaire plekken. De groei vindt niet op bedrijventerreinen 

plaats. Er is grote daling zichtbaar in de logistiek (-9 vestigingen) en de grootste toename zit in de sectoren 

dienstverlening (+23) en overig (+22). Binnen de dienstverlening is een sterke groei zichtbaar in de sector 

advisering, onderzoek, specialistische en zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie. Onder 

overig kunnen we de groei verklaren aan de hand van een toenemend aantal vestigingen in sport, cultuur 

en horeca. Dit vertaalt zich mogelijk in gedeeltelijke ‘verkleuring’ op bedrijventerreinen. Dergelijke functies 

(dans- en fitnesscholen, restaurant, et cetera) kunnen zich namelijk ook op centrumlocaties huisvesten.  

 

Figuur 5: Relatieve ontwikkeling vestigingen bedrijventerreinen Meierijstad (2009-2017) 

Bron: LISA (2018); bewerking Stec Groep (2019) 
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3.2 Beoordeling kwaliteit bedrijventerreinen 

Vooronderzoek: marktgerichte en objectieve beoordeling bedrijventerreinen 

Het bijlagerapport ‘Functioneren en behoefte bedrijventerreinen Meierijstad’, deelrapport marktgerichte en 

objectieve beoordeling bedrijventerreinen’ bevat een analyse van de bedrijventerreinenvoorraad in 

Meierijstad. De basis van de analyse is het EER-model: Economische Effectrapportage. Voor elf terreinen is 

een Economische Effect Rapportage (EER) opgesteld.  

 

Bedrijventerreinenportefeuille scoort bovengemiddeld 

Uit het vooronderzoek blijkt dat de bedrijventerreinen over het geheel genomen bovengemiddeld scoren, 

als we ze vergelijken met andere bedrijventerreinen in de regio. We stellen vast dat de bedrijventerreinen 

in Meierijstad sterk scoren op ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid. Dit is onder meer te verklaren door 

de ligging en externe bereikbaarheid van de terreinen (afgezien van files tijdens de spits). De meeste 

terreinen zijn gelegen aan of op korte afstand van de snelweg (A50) en/of een N-weg. Daarnaast hebben de 

terreinen over het algemeen een verzorgde uitstraling. Dit betekent dat de kwaliteit van de openbare 

ruimte (groen, infrastructuur, verlichting, et cetera) en private kavels voldoende is voor het type terrein. De 

meeste terreinen beschikken over een KVO-B keurmerk. Samengevat: de bedrijventerreinen in Meierijstad 

zijn schoon, heel en veilig. We constateren verder dat de grote bedrijventerreinen de gemeente (in omvang 

en werkgelegenheid), zoals De Dubbelen, De Amert en Doornhoek, economisch van groot belang zijn voor 

de regio. De terreinen leveren een grote bijdrage aan de regionale toegevoegde waarde.  

 

Meeste bedrijventerreinen bovenin Fase II van de ‘levenscyclus bedrijventerreinen’ 

De bedrijventerreinen in Meierijstad functioneren relatief goed tot zeer goed, en zijn nog een geschikte 

vestigingsplek voor de beoogde doelgroepen en gebruikers. Het gros van de bedrijventerreinen bevindt 

zich in Fase II van de ‘levenscyclus bedrijventerreinen’ (zie figuur en een beknopte toelichting in de box). 

Dit betekent dat het gros van de bedrijven op deze locaties goed kan ondernemen. Bovendien hebben de 

terreinen een relatief hoge economische waarde en is de leegstand laag (op/onder frictieniveau2).  

 

Figuur 6: Positie bedrijventerreinen op de ‘levenscyclus bedrijventerreinen’ 

Bron: Stec Groep (2018) 

Slechts twee terreinen scoren (licht) ondergemiddeld. Het gaat om Nieuwe Molenheide en Rooiseheide, 

allebei in Schijndel. Deze bedrijventerreinen bevinden zich in Fase II eind. Dit heeft voornamelijk te maken 

met de ruimtelijke kwaliteit (benedengemiddeld). Bovendien is Nieuwe Molenheide matig bereikbaar.  

                                                        
2 Ter indicatie, in de bedrijfsruimtemarkt bedraagt een gezonde frictieleegstand circa 5%. Dit zorgt voor schuifruimte voor bedrijven 
met acute ruimtevraag of bedrijven die een ander pand in de bestaande vastgoedvoorraad zoeken. 
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TOELICHTING LEVENSCYCLUS BEDRIJVENTERREINEN 

De levenscyclus kent grofweg drie fasen: 

 Fase I: De locatie functioneert goed voor de doelgroep en vertegenwoordigt veel economische 

waarde. Het vastgoed en de openbare ruimte is van goede kwaliteit. Actief ingrijpen is niet 

noodzakelijk. Kleine ingrepen (acties) zijn voldoende om de kwaliteit hoog te houden. 

 Fase II: De locatie verliest waarde en het vastgoed en de openbare ruimte is van wisselende kwaliteit. 

De locatie heeft nog wel veel waarde voor de doelgroep. Stakeholders (o.a. gemeente, ondernemers, 

vastgoedeigenaren) moeten gezamenlijk op zoek naar een slimme, op maat gemaakte strategie. De 

locatie functioneert vaak nog prima, maar is mogelijk niet toekomstbestendig. In Fase II eind voldoet 

deze bijvoorbeeld meer aan de bereikbaarheids- of andere vestigingseisen van de doelgroep. Grote  

ingrepen kunnen noodzakelijk zijn, maar meestal (nog) niet betaalbaar. De private component is 

belangrijk: alleen publieke investeringen doen is relatief duur en vaak zeer beperkt effectief. 

 Fase 3: De locatie vertegenwoordigt weinig waarde. Het vastgoed en de openbare ruimte zijn van 

slechte(re) kwaliteit en vaak is er sprake van veel leegstand. De kwaliteit is benedenmaats voor de 

doelgroep. De locatie heeft (weinig) toekomstperspectief. Grootschalige (overheids)ingrepen en/of 

transformatie zijn noodzakelijk. 

 

Langetermijnvisie op individuele locaties belangrijk voor investeringszekerheid 

Voor de bedrijventerreinen in Fase II begin geldt dat een heldere visie op de locatie belangrijk is voor de 

investeringszekerheid van bedrijven. Juist in deze fase is het van groot belang om goed in gesprek te zijn 

met ondernemers, deze te begeleiden en te voorzien in een lange termijnperspectief, zodat private partijen 

investeringen in pand/kavel willen doen. Om het terrein op te waarderen zijn zwaardere ingrepen nodig, 

zoals private investeringen in pand en kavel. Een private investeringsagenda is in ieder geval verstandig. 

Natuurlijk kan dit waar nodig ondersteund worden door (fysieke) overheidsingrepen mits dit aantoonbaar 

een private multiplier en dus rendement heeft. Ondernemers en eigenaren zijn ‘in de lead’, maar het is 

belangrijk dat de overheid toekomstperspectief biedt.  

 

3.3 Toekomstige kwantitatieve vraag naar bedrijventerrein 

Toekomstige uitbreidingsvraag: tussen 25 tot 60 hectare tot en met 2030 

In de periode 2018 tot en met 2030 wordt er voor de gemeente Meierijstad een uitbreidingsvraag geraamd 

van circa 25 tot 60 hectare op basis van een actuele vertaling van de recente provinciale prognose. De 

uitgewerkte vraagraming is opgenomen in bijlage B. De kwantitatieve vraag per jaar bedraagt naar 

verwachting tussen circa 2 hectare (laag scenario) en 4,6 hectare (hoog scenario).  

 

Figuur 7: Prognose vraag naar bedrijventerrein in gemeente Meierijstad tot en met 2030 

 

Bron: Provincie Noord-Brabant (2018); bewerking Stec Groep, 2019 
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We gaan in deze visie uit van het ‘middenscenario’. De kwantitatieve ruimtevraag in dit scenario bedraagt 

circa 3 hectare per jaar. De totale kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen bedraagt daarmee in de 

periode 2019 tot en met 2030 (12 jaar) zo’n 36 hectare netto (indicatief).  

UITGIFTE IN 2018 MET CIRCA 20 HECTARE BOVENGEMIDDELD 

De provinciale prognose bedrijventerreinen raamt de uitbreidingsvraag voor de periode 2018 tot en met 

2030. In 2018 was de uitgifte in Meierijstad met circa 20 hectare bovengemiddeld. De bedrijfsgrond wordt 

daarentegen effectief pas in 2019 of 2020 door bedrijven in gebruik genomen. Feitelijk en theoretisch 

(modelmatig) is een belangrijk deel van de geraamde ruimtevraag voor periode 2018 t/m 2030 ingevuld. 

In de periode 2019-2030 is nog steeds vraag naar bedrijventerreinen. Strakke monitoring is wel gewenst.   

 

In de periode 2009-2018 (10 jaar) lag de uitgifte gemiddeld rond 5 hectare (circa 5,1 hectare) per jaar. Bij het 

beschouwen van de cijfers hebben we eveneens gekeken naar de drie jaren voor de economische crisis: te 

weten 2006, 2007 en 2008. Over een periode van 13 jaar (2006-2018) komt de uitgifte daardoor hoger uit. 

Het gemiddelde is in dat geval ruim 7 hectare per jaar. Dit geeft weer hoe conjunctuurgevoelig de uitgifte 

van bedrijfsgrond is. 

 

Figuur 8: Historische uitgifte gemeente Meierijstad (2008-2018) 

 

Bron: IBIS provincie Noord-Brabant (peildatum 1-1-2019) 

Modelmatig uitgangspunt van de provinciale prognose is dat de uitbreidingsvraag lineair ontwikkelt (Stec 

Groep, 2018). In de praktijk zal de vraag zich in altijd over de conjunctuurgolven bewegen: sommige jaren 

meer dan verwacht, sommige jaren minder. De verwachting is dat de uitbreidingsvraag tot 2030 stijgt. In 

de periode 2031 tot en met 2040 neemt de ruimtevraag in regio Noordoost-Brabant sterk af (krimp in de 

scenario’s laag en midden). Hierdoor kan het zijn dat er minder ruimte voor bedrijventerreinen nodig is. 

 

Er is geen beleidsvoornemen om bestaand bedrijventerrein te transformeren naar een andere functie. 

Mocht zich transformatie voordoen, dan heeft dit uiteraard invloed op de ruimtevraag.  

VERVANGINGSVRAAG: AFHANKELIJK VAN BELEIDSMATIGE KEUZES 

Indien in de komende jaren transformatieplannen actueel worden op bedrijventerreinen in Meierijstad, 

waarbij van bedrijfsbestemming vervalt en deze een andere functie krijgt, ontstaat er vervangingsvraag. 

Kortom, de vraagraming is exclusief beleidsambities. 

 

Ook uitplaatsing of verplaatsing van bedrijvigheid gevestigd in het buitengebied kan extra ruimtevraag 

naar bedrijventerrein betekenen. De gemeente kan inzetten op verplaatsing naar een bedrijventerrein. In 

dat geval ontstaat vervangingsvraag en is aanvullende ruimte op bedrijventerreinen nodig. Monitoring is 

gewenst om deze ruimtevraag vast te stellen. Het gaat dan in het bijzonder om transformaties waarbij de 

bedrijfsbestemming verdwijnt en het vertrekkende bedrijf op een bedrijventerrein gefaciliteerd wordt. 
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Naast de provinciale prognose is een vooronderzoek gedaan om inzicht te krijgen in het lokale marktbeeld 

en de uitbreidingsvraag ook kwalitatief te kunnen duiden. We benadrukken dat in de peiling vooral lokale 

MKB bedrijven zijn vertegenwoordigd. Dit betekent dat de ruimtevraag die we op basis van deze peiling 

inschatten alleen een bouwsteen is om de totale ruimtevraag beter te kunnen duiden. 

 

Vooronderzoek: actuele analyse marktvraag bedrijfsruimte 

Het bijlagerapport ‘Functioneren en behoefte bedrijventerreinen Meierijstad’, deelrapport actuele analyse 

marktvraag bedrijfsruimte’ bevat een buttom-up marktbeeld met de wensen en eisen van het lokale 

bedrijfsleven. De basis hiervoor is een online marktpeiling (enquête) onder het bedrijfsleven. In totaal 

hebben 246 respondenten de enquête ingevuld (responspercentage ruim 8%), waaronder 146 bedrijven die 

momenteel (nog) niet op een bedrijventerrein zijn gevestigd. Deze bedrijven werken vanuit huis (ZZP’ers) 

of zijn gevestigd op een solitaire locatie in de bebouwde omgeving of in het buitengebied. De respons is 

afkomstig van veelal kleinschalig lokaal MKB. We constateren dat de grotere (inter)nationaal opererende 

bedrijven, voornamelijk gevestigd in Veghel, ontbreken in de respons. In de praktijk hebben deze bedrijven 

wel een grote (uitbreidings)behoefte en aandeel in de uitgifte. Recente voorbeelden zijn de grondaankopen 

van BAS Trucks en Udea op Foodpark. De ruimtevraag van dit soort bedrijven is wel aanwezig in de 

provinciale, modelmatig ingeschatte ruimtebehoefte. 

 

Na de inventarisatie zijn de resultaten besproken met de begeleidingsgroep, bestaande uit de gemeente 

Meierijstad en een afvaardiging van het bedrijfsleven (waaronder Platform Ondernemend Meierijstad: 

POM). Aanvullend zijn er verdiepende interviews afgenomen bij bedrijven met een ruimtevraag. Dit ter 

duiding van de resultaten. 

 
Meer dan 40% van de respondenten heeft binnen vijf jaar verhuis- of uitbreidingsplannen 

Het vooronderzoek maakt inzichtelijk dat ruim 40% van de bedrijven (99 respondenten/bedrijven) binnen 

vijf jaar voornemens is te verhuizen of uit te breiden. Een kleine 3% (zeven bedrijven) geeft aan plannen te 

hebben over vijf jaar of later. Verschillende opties behoren tot de mogelijkheden. We constateren geen 

duidelijke voorkeur voor verhuizen of uitbreiden. Een toename in groei van bedrijfsactiviteiten is de 

voornaamste reden van de behoefte. Andere veelgenoemde motieven zijn: gebrek beschikbare ruimte op 

de huidige locatie en groei van het aantal medewerkers. Daarnaast is in enkele gevallen sprake van een 

nieuwe of andere bedrijfsstrategie of ervaart men het huidige pand als onvoldoende representatief.   

 

Gros ruimtevraag vanuit bedrijven op bedrijventerreinen en solitaire locaties in het buitengebied 

De gepeilde behoefte aan extra ruimte is voornamelijk afkomstig van bedrijven die al gevestigd zijn op een 

bedrijventerrein of op een solitaire locatie in het buitengebied, zo blijkt uit de cijfers. Omdat er onderscheid 

is gemaakt in vestigingslocatie hebben we inzicht gekregen in de uitbreidings- en verplaatsingsbehoefte 

van bedrijven gevestigd op ‘reguliere’ bedrijventerreinen als op informele locaties. De totale omvang van 

de ruimtevraag van bedrijven op een bedrijventerrein en solitaire locaties in het buitengebied is samen 

goed voor ongeveer 90% van de ruimtevraag uit de marktpeiling.  

 

De ruimtevraag afkomstig van bedrijvigheid in de bebouwde omgeving en aan huis lijkt in omvang relatief 

beperkt. Bovendien zal deze voor een belangrijk deel in leegstaand vastgoed kunnen worden voorzien. 

 

3.4 Toekomstige kwalitatieve vraag naar bedrijventerrein 

Merendeel vraag is modern-gemengd bedrijventerrein: lokaal tekort dreigt  

De bedrijventerreinenvraag in Meierijstad laat zich het beste onderscheiden naar verschijningsvorm. De 

uitstraling van bedrijfspand en locatie is een belangrijke locatiefactor voor bedrijfsruimtegebruikers, en 

beeldkwaliteit en uitstraling vormen één van de meest in het oog springende kenmerken van een 

bedrijventerrein. De verschijningsvorm is in de praktijk één van de meest bruikbare criteria waarmee de 

vraag naar bedrijfsruimte kan worden ingedeeld. Zo heeft het ene bedrijf een voorkeur voor een mooie 

zichtlocatie en is bereid te betalen voor uitstraling en presentatie, terwijl het andere bedrijf vooral een 

functionele bedrijfskavel met dito omgeving wenst. 
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BEDRIJVENTERREINENVRAAG GAAT VAKER DWARS DOOR ‘TRADITIONELE TERREINTYPEN’ HEEN 

Door de verdergaande fragmentatie van de productieketen en toenemende verwevenheid tussen 

verschillende sectoren en bedrijven in de economie, gaat de vraag naar bedrijventerreinen steeds meer 

dwars door ‘traditionele’ terreintypen heen. Het verschil tussen sectoren wordt diffuser. Zo wordt het 

onderscheid tussen logistiek en productie minder duidelijk (bijvoorbeeld assemblage in distributiecentra).  

Productiebedrijven hebben vaker (kantoorachtige) activiteiten als R&D, engineering of kwaliteitscontroles 

in huis (zie ook . Hierdoor is het lastiger om individuele locaties ‘sec’ te segmenteren naar bijvoorbeeld 

type sector, milieucategorie of uitstraling/verschijningsvorm. De omvang van de kavels en ligging worden 

daarentegen steeds belangrijker.  

 

We geven hieronder inzicht in hoe deze vraag er kwalitatief uit ziet, ofwel hoe deze is samengesteld. We 

gaan in de tabel in op de kwalitatieve aspecten op basis van verschijningsvorm: doelgroepen, omvang van 

de van kavel en milieucategorie. Onze inschatting van de vraag per segment is gebaseerd op het huidige 

areaal bedrijventerreinen in de gemeente en bureauexpertise. 

 

Tabel 2: Kenmerken typologie naar verschijningsvorm bedrijventerreinen  

 1e klas bedrijvenpark / 
hoogwaardig 

Modern-gemengd 
bedrijventerrein 

Funtioneel bedrijventerrein 

Kenmerken Bedrijfsruimtegebruikers met 
hoog % kantoorvloer of R&D-
ruimte, showrooms, soms in 
combinatie met perifere 
detailhandel.  
Locatie is qua uitstraling 
vergelijkbaar met 
kantoorlocaties. 

Brede mix van bedrijfssectoren en 
activiteiten. Daarmee het gros van 
de bedrijfsruimtemarkt.   
De uitstraling van het terrein is 
gemiddeld tot goed, het vastgoed 
heeft duidelijk een functioneel 
karakter. 

Reparatie/onderhoud, handel, maar 
ook recycling en zware industrie 
(hogere milieucategorieën; HMC). 
Puur functionele uitstraling. Er is 
zodoende weinig aandacht voor 
kwaliteit en uitstraling van het 
terrein en de gebouwen. 

Doelgroepen Hoogwaardige vestigers (vaak 
met behoefte aan zichtlocatie), 
meestal een relatief hoog % 
kantoorvloer of R&D-ruimte.  

MKB bedrijven tot  in sectoren zoals 
groothandel en logistiek, reparatie 
en onderhoud, (maak)industrie en 
bouw en productie. 

Bedrijven uit het MKB voor de lokale 
markt (vooral reparatie, recycling en 
productie) of de bovenlokale tot 
regionale markt (zware industrie). 

Milieucategorie Voornamelijk 1 en 2, deels  3 Voornamelijk 2-3 Voornamelijk  2-5 
Marktaandeel in 
vraag 

Circa 5-10% van de vraag Circa 70-80% van de vraag Circa 10-15% van de vraag 

Voorbeelden 
Meierijstad 

(Delen van) De Dubbelen, Duin 
III-Noord en De Kampen 

Doornhoek, Duin, Molenakker, 
Nijnsel, Rooiseheide, Foodpark 

De Amert, Dorshout / Oude Haven, 
(Deel van) Foodpark 

Foto 

Bron: Stec Groep (2019) 

De beschreven indeling zal in de praktijk in elkaar overlopen, zeker waar het bestaande locaties betreft en 

waarop feitelijk tot 90 à 95% van de toekomstige vraagdynamiek zich zal afspelen. Een terrein is bijna nooit 

100% modern-gemengd of functioneel. En ook op hoogwaardige locaties kunnen modern-gemengde 

panden staan. De indeling helpt wel bij het versterken van de bestaande bedrijventerreinen en het duidelijk 

vraaggericht kunnen positioneren (doelgroepen, ligging, kwalitatieve kenmerken) van te ontwikkelen 

nieuwe terreinen. 
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3.5 Planaanbod gemeente Meierijstad 

Circa 25,4 hectare (formeel) hard aanbod bedrijventerrein 

Het (beschikbaar) planaanbod, per januari 2019, staat in onderstaande tabel. Het betreft circa 25,4 hectare. 

De verschijningsvorm is, los van het onderscheid in milieucategorieën, niet ‘planologisch’ geborgd in een 

bestemmingsplan. Dat maakt ook dat we in de confrontatie van vraag en aanbod het volledige planaanbod 

(ook de kavel op Doornhoek die wel formeel aanbod is maar niet uitgeefbaar) meenemen. Ook opties op 

kavels (reserveringen) zijn planologisch nog beschikbaar en maken dus momenteel onderdeel uit van het 

aanbod. Indien opties worden verzilverd kan het planaanbod snel afnemen. Het planaanbod is geografisch 

weinig gespreid. Uitgezonderd bedrijventerrein Duin (Schijndel) zijn enkel kavels in Veghel beschikbaar. 

 

Tabel 3: Hard planaanbod gemeente Meierijstad 

Bedrijventerrein Verschijningsvorm Doelgroep Milieucategorie Kavelgrootte Hard planaanbod  
De Dubbelen Hoogwaardig tot 

modern-gemengd 
(Boven)lokaal tot 
regionaal  

3.2 t/m 5.2 Vanaf 1 ha 10,5 ha  

Doornhoek Modern-gemengd 
tot functioneel 

(Boven)lokaal tot 
regionaal 

t/m 3.2 Vanaf 1 ha 1,8 ha  
(niet uitgeefbaar, 
wel formeel aanbod) 

Duin (III-Noord) 
 
 

Hoogwaardig tot 
modern-gemengd 
 

Lokaal t/m  2 Maximaal 1,3 ha 2,2 ha 

Duin (III-Zuid, naam: 
deelgebied Vlagheide 
I) 

Functioneel tot 
modern-gemengd 

Lokaal t/m 4.2 Maximaal 0,5 ha 3,7 ha  
(niet bouwrijp en  
direct uitgeefbaar) 

Foodpark Modern-gemengd  Regionaal t/m 4.2 
(in deelgebieden 
lager: 3.2 of 4.1) 

Vanaf 1 ha 7,2 ha3

Totaal hard aanbod      25,4 hectare4 

Bron: gemeente Meierijstad (peildatum 1-1-2019), in lijn met IBIS (2019); bewerking Stec Groep, 2019 
 

Te ontwikkelen zachte plancapaciteit 

Bovenop bovengenoemde harde, beschikbare plannen (met een onherroepelijk bestemmingsplan) zijn er 

in de gemeente enkele toekomstige plannen, bijvoorbeeld opgenomen in gemeentelijke en/of provinciale 

structuurvisie(s), die bij ontwikkeling potentieel ruimte bieden aan bedrijven.  

 

Tabel 4: Zachte plancapaciteit gemeente Meierijstad 

Bedrijventerrein Doelgroep Status besluitvorming Totale omvang netto  
Duin (Vlagheide) Lokaal Zoekgebied afhankelijk van behoefte  24  ha 
Foodpark fase 2 Regionaal Vooruitlopend op een de verdere ontwikkeling 

van Foodpark (fase 2) is een bestemmingsplan 
in procedure voor 8 ha netto (verzoek bedrijf). 

38,4 ha5 

Molenakker II Lokaal Zoekgebied afhankelijk van behoefte 5 ha 
Totaal zacht aanbod    67,4 ha 

Bron: gemeente Meierijstad, in lijn met IBIS (2019) & ruimtelijke plannen.nl (2019); bewerking Stec Groep, 2019 

Vanuit kwantitatief en kwalitatief perspectief kan het wenselijk zijn om over (door)ontwikkeling van zachte  

planlocaties (of nieuwe locaties) na te denken, evenals welke doelgroepen met de locatie bediend moeten 

worden. In de vraag-aanbod confrontatie en conclusies gaan we hier nader op in.  

                                                        
3 Waarvan 2,5 hectare in particulier eigendom 
4 Van het hard planaanbod is één kavel op De Dubbelen (kavel: 1,1 hectare) in optie (reservering). De kavel op Doornhoek is formeel 
uitgeefbaar, maar wordt niet te koop aangeboden. Mogelijke realisatie nieuwe wegontsluiting richting Foodpark. 
5 Gemeente Meierijstad wenst bedrijventerrein Foodpark gefaseerd te ontwikkelen (fase 1 en fase 2). De gronden voor fase 1 zijn 
grotendeels uitgegeven. Er is een bestemmingsplan in ontwerp om een uitbreiding van Foodpark mogelijk te maken. Een gegadigde 
wil zijn bedrijf hier vestigen. Hiervoor is een uitbreiding van Foodpark nodig (kavel van circa 8 ha netto). Gemeente en het bedrijf zijn 
tot een concrete overeenstemming gekomen over verschillende voorwaarden waaronder de verkoopvoorwaarden. De gemeente wil 
vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van fase 2 tegemoet komen aan het verzoek. Bron: ruimtelijkeplannen.nl (2019). 
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3.6 Vraag-aanbod confrontatie 

Confronteren we het harde aanbod met de in de provinciale vraagraming geraamde vraag (volgens het 

middenscenario: circa 36 hectare) dan ontstaat het beeld zoals weergeven in het figuur. We concluderen 

dat vraag en aanbod in het segment modern-gemengd niet met elkaar in evenwicht zijn. Hierbij maken we 

tevens de nuancering dat Foodpark in essentie voor een specifieke doelgroep gelabeld is, en deze gronden 

daarom niet voor alle bedrijven in dit segment moeten worden uitgegeven. Er is verder een ‘theoretisch’ 

overaanbod van hoogwaardig terrein. Voor functioneel bedrijventerrein geldt het tegenovergestelde: er is 

volgens deze confrontatie op basis van verschijningsvorm iets minder aanbod dan vraag. 

 

Figuur 9: Confrontatie kwalitatieve vraag en (plan)aanbod bedrijventerreinen (2019 tot en met 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stec Groep (2019) 
 

3.7 Conclusies 

Nieuw modern-gemengd bedrijventerrein nodig; strategie gewenst om in ruimtebehoefte te voorzien 

Er is grote behoefte aan nieuw modern-gemengd bedrijventerrein. Zeker niet iedere MKB’er zal in de 

gemeente een geschikte plek kunnen vinden binnen het uitgeefbaar aanbod bedrijventerrein of de 

bestaande vastgoedvoorraad. De leegstand op bedrijventerreinen is laag (op/onder frictieniveau). Op lokaal 

niveau is of ontstaat (op korte termijn) een tekort. Met name voor doorgroei en uitbreiding van bestaande 

bedrijven is weinig plek (lees: autonome groei van de reguliere bedrijfsruimtegebruikers). We vinden het 

aannemelijk dat er uitbreidingsbehoefte is vanuit het bedrijfsleven. Dit blijkt ook uit de enquête: 40% van 

de respondenten geeft aan binnen vijf jaar uitbreidings- of verhuisplannen te hebben. 

 

Het uitgeefbaar areaal modern-gemengd bedrijventerrein bevindt zich (voornamelijk) in Veghel en heeft 

een minimale kavelgrootte van 1 hectare. Dit aanbod kan niet volledig voorzien in de marktvraag (bedrijven 

zoeken zowel kleine als grotere kavels). Er is géén of nauwelijks modern-gemengd aanbod beschikbaar 

voor de kerngebonden vraag uit Nijnsel, Sint-Oedenrode, Erp en Schijndel. Gezien de ruimtebehoefte, de 

leegstand die op/onder frictieniveau zit, het ruimtegebruik (passend bij het type gebruik) en de kwaliteit van 

de bestaande terreinen vinden we het logisch dat tenminste een deel van de ruimtebehoefte van bedrijven 

opgevangen wordt op nieuw uitgeefbaar areaal bedrijventerrein.  

 

De bedrijventerreinenmarkt is vooral een lokale markt. De ruimtevraag is voornamelijk afkomstig van nu al 

in Meierijstad gevestigde bedrijven, dit zijn lokale ondernemers (MKB), maar ook (inter)nationale spelers 

veelal actief in de handel en industrie. Er is ruimtevraag naar zowel lokaal aanbod (bij een kern als Sint-

Oedenrode/Nijnsel) als aanbod voor grotere (inter)nationaal opererende bedrijven die op regionale schaal 

zoeken naar een vestigingslocatie (denk aan een gefaseerde doorontwikkeling Foodpark fase 2). Het food- 

en industrieprofiel van Meierijstad is sterk. Door in Veghel alleen ‘grotere’ kavels (> 0,5 ha) toe te voegen 

en in de lokale kernen bij een aangetoonde behoefte enkel kleine kavels te ontwikkelen kunnen bedrijven 

die de lokale schaal ontgroeien gestimuleerd worden om de stap te maken naar Veghel. Dit zorgt ervoor 
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dat een deel van de ruimtevraag van kleinere bedrijven binnen de bestaande voorraad een plek kan vinden 

(herinvulling vastgoed). Hierdoor ontstaat schuifruimte, verwachten we. Eventueel na herstructurering. Dit 

is belangrijk voor de doorstroming op de bedrijventerreinenmarkt. 

 

‘Theoretisch’ overaanbod hoogwaardig en extra aandacht voor tekort aan functionele locaties 

Het aanbod hoogwaardige kavels is groter dan de geraamde vraag. Het afzettempo van hoogwaardige 

locaties is lager dan op modern-gemengde terreinen, vanwege eisen aan beeldkwaliteit. Op deze locaties 

kan echter ook vraag vanuit het segment modern-gemengd ‘landen’. Gezien de kwalitatieve mismatch 

tussen vraag (vooral functioneel en modern-gemengd) en aanbod (vooral hoogwaardig) vinden we het 

logisch tenminste en deel van het aanbod in te zetten voor de vraag naar het modern-gemengde segment. 

Nijpender is het (kleine) tekort voor het huisvesten van functionele ruimtevragers. Het aanbod ligt op Duin 

(deelgebied Vlagheide I) in Schijndel. Een verkenning van een strategische reserve specifiek voor deze 

doelgroep is aan te raden. Er is geen zacht aanbod en tegelijkertijd  zijn er wel bedrijven die zich in 

Meierijstad verder willen ontwikkelen, maar geen passende plek vinden. 

 

Goede monitoring belangrijk; vraag kan in de praktijk hoger of lager uitpakken 

Monitoring (van uitgifte) is nodig om op tijd bij te kunnen sturen. We gaan in de behoefteraming uit van 

het middenscenario. Dit betekent circa 36 hectare vraag in periode 2019 t/m 2030. Dit kan in de praktijk 

hoger of lager uitpakken. Er is niet voor niets een bandbreedte met een laag en hoog scenario. Blijf goed in 

gesprek met het (georganiseerd) bedrijfsleven. Niet alle dynamiek is op voorhand te voorspellen. De markt 

is grillig en beweegt zich met golven door de tijd. Het is daarom relevant om de ruimtebehoefte periodiek 

te monitoren. Ook is het belangrijk om in de monitoring zicht hebben op de aard en omvang van leegstand 

op bedrijventerreinen: courant, niet-courant, het economisch presteren van de terreinen (denk in termen 

van werkgelegenheid, aantal vestigingen, dynamiek, waardeontwikkeling, investeringen, leegstand) en 

waar herontwikkelingsplekken (of transformatieplekken) ontstaan. Er is nu geen beleidsvoornemen om 

bestaand bedrijventerrein te transformeren (naar bijvoorbeeld woningbouw). Mocht een transformatieplan 

in de toekomst actueel worden, dan wordt de ruimtevraag groter omdat er vervangingsvraag ontstaat. 
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4 Regionale trends en 
ontwikkelingen 

Trends en ontwikkelingen op de regionale bedrijventerreinenmarkt 

We beschrijven de belangrijkste regionale markttrends en -ontwikkelingen en de effecten hiervan op de 

bedrijventerreinen in gemeente Meierijstad. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van bureau-

expertise van Stec Groep, waar nodig geverifieerd door diverse bronnen. Speciale aandacht daarbij voor 

de sectoren (groot)handel en logistiek en de sector industrie. Deze sectoren in Meierijstad zijn samen goed 

voor 75% van alle werkgelegenheid op bedrijventerreinen. Juist industriële bedrijven zijn dragers van de 

voorspelde groei van ruimtebehoefte bij bedrijven.  

 

De volgende ‘next economy’ trends en ontwikkelingen hebben impact op de ruimtevraag van bedrijven:  

 Toenemende logistieke behoefte 

 Invloed van automatisering en robotisering 

 Transitie naar een circulaire economie 

 Duurzaamheid en energietransitie 

 Groei aantal zelfstandigen 

 

Toenemende logistieke behoefte 

We verwachten een toenemende logistieke behoefte van bedrijven. Enerzijds 

centraliseren logistieke bedrijven vanwege kostenoverwegingen op één 

centrale locatie, anderzijds verandert de supply chain waarin de logistieke 

sector opereert sterk door de opkomst van e-commerce. 

 Bedrijven zoeken naar (X)XL locaties door internationalisering en 

schaalvergroting in de industrie en logistiek. Bovendien is er een grotere 

behoefte aan locaties waar productie en logistiek grootschalig kunnen 

clusteren, bijvoorbeeld voor circulaire processen.  

 Ook voor de groei van e-commerce is extra ruimte nodig. E-commerce 

kent een heel andere inrichting van een magazijn dan ‘reguliere’ 

distributie (picktowers met veel legborden versus palletstellingen). Hierdoor is een e-commerce 

operatie en een reguliere operatie vaak fysiek van elkaar gescheiden (in een warehouse). De e-

commerce zal meer ruimte vragen dan voorheen gebruikelijk was. 

  

Daarnaast weegt het aspect arbeidsmarkt steeds zwaarder in de locatiekeuze van logistieke bedrijven. Het 

is moeilijker geworden om aan ‘handjes’ te komen en het beroepsaanbod van gespecialiseerd personeel 

(data-analisten, technisch personeel) is op steeds meer plekken beperkt voorhanden. Lokaal gevestigde 

bedrijven zijn hierdoor minder geneigd om over grotere afstand te verhuizen, uit angst om goed personeel 

te verliezen. 

 

Effect op bedrijventerreinen in Meierijstad 

 Meierijstad huisvest grote logistieke bedrijven met een feed- of foodprofiel (AgriFood). We verwachten 

dat enkele zittende bedrijven in de komende jaren kiezen voor een ander type warehouse. Een recente 

marktpeiling van Stec Groep6 laat zien dat de meerderheid (75%) van logistieke 

ontwikkelaars/beleggers verwacht de komende vijf jaar een dominantie van de investeringsdynamiek 

in grote, steeds meer gerobotiseerde, warehouses. Het gaat om warehouses voor nationale of 

                                                        
6 http://stec.nl/xxl-logistieke-komende-jaren-dominant-verandering-naar-minder-grote-logistiek-op-komst/  
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internationale distributie of e-commerce. Voor een deel betreft het ook warehouses waar meerdere 

klanten gefaciliteerd worden. 

 Voor het aantrekken van nieuwe logistieke bedrijven concurreert Meierijstad met Oss, dat in de regio 

eveneens beschikt over een sterke positie en propositie voor AgriFood. 

 De oriëntatie van bedrijven is gericht op grootschalige locaties voor distributiecentra op 

snelweglocaties en/of nabij waterroutes (overslag). Sterke wegontsluiting is belangrijk. 

 

Waar in Meierijstad actueel? 

 Nabij A50 en Zuid-Willemsvaart (Overslagterminal): De Dubbelen, Doornhoek, De Amert en Foodpark 

 

Invloed van automatisering en robotisering 

Technologische ontwikkelingen door automatisering, digitalisering en robotisering, 

mogelijk gemaakt door ICT, hebben invloed op bedrijven door slimme en 

efficiënte productie- en logistieke processen. 

 In de productiesector en de logistiek zien we robots steeds meer 

(routine)werkzaamheden overnemen. Dit is nodig om de productie en 

toegevoegde waarde verhogen en om (internationaal) concurrerend te 

blijven. Robotisering en automatisering betekenen veelal meer 

ruimtevraag, vooral vanuit industrie en logistiek. Een meting van Stec 

Groep onder ruim 100 bedrijven uit de sector industrie7, laat zien dat 75% 

van deze bedrijven in de komende drie jaar verwacht te investeren in 

vernieuwing en uitbreiding van productielijnen en warehousing met robots. 55% van de bedrijven 

verwacht hierdoor meer of andere ruimte nodig te hebben, 38% verwacht een stabiel ruimtegebruik en 

maar 8% verwacht een afname. In Nederland zijn er circa 155 robots per 10.000 werknemers in de 

industrie, fors meer dan wereldwijd (74, Bron: International Federation of Robotics). De verwachte 

jaarlijkse groei is zo’n 10%. Daar komt bij dat de grootste groei van het gebruik van robots zit in 

sectoren waar Nederland sterk in is, zoals de foodsector. Bedrijfstakken die in Nederland minder sterk 

aanwezig zijn, zoals de automotive industrie hebben al een grote automatiserings- en robotiseringsslag 

doorgemaakt. De verwachting is daardoor dat robotisering een grote rol gaat spelen in de 

ruimtebehoefte van bedrijven. Dit wordt ondersteund door onderzoek van Stec Groep onder bedrijven 

in tien provincies (zie ook kader op pagina 21). 

 

Ook in de (maak)industrie is de beschikbare arbeidspool steeds vaker een beperkende factor voor 

groeiambities. In de huidige hoogconjunctuur is een stevige concurrentie gaande rond technisch 

geschoold personeel. Goed technisch geschoold/opgeleid personeel is van vitaal belang voor bedrijven. Dit 

leidt ertoe dat bedrijven steeds vaker zelf personeel opleiden, of versneld kiezen voor robotisering. 

 

Effect op bedrijventerreinen in Meierijstad 

 De robotisering gaat de laatste jaren onder andere hard in de voedingsmiddelen industrie. Ook in de 

komende jaren zet deze groei door. Meierijstad (en regio Noordoost-Brabant) heeft een sterke positie in 

de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast wordt in de logistieke sector een sterke automatiserings- en 

robotiseringsslag verwacht. Op basis van de lange termijn verkenning industrie voor Brabant (Stec 

Groep, 2018) verwachten we dat robots meer ruimte in nemen of ‘naast’ het personeel ingezet wordt. 

We denken wel dat dit vooral een effect is op de korte (2025) tot middellange termijn (2030). Op langere 

termijn (>2030) wordt met de inzet van robots en geautomatiseerde productielijnen een efficiencyslag 

gerealiseerd en kan meer productie op het zelfde oppervlak plaatsvinden. 

 De vraag naar hoger gekwalificeerd personeel door automatisering/robotisering neemt toe. Door de 

behoefte aan hoger opgeleid personeel worden industriële en logistieke locaties in de omgeving van 

hoogstedelijke gebieden en in sterke economische clusters nog aantrekkelijker. Tegelijkertijd worden 

sommige bedrijven ook ‘honkvaster’ door dure investeringen in productielijnen. 

 Hoogwaardige digitale ontsluiting is vaker een prioritaire vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Dat 

vraagt om een sterke digitale infrastructuur, zoals glasvezel en bereikbaarheid van mobiele netwerken. 

                                                        
7 Multiclient onderzoek lange termijn ruimtebehoefte industrie voor 10 provincies, waaronder Brabant. Stec Groep, 2018 
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Waar in Meierijstad actueel? 

 Locaties geschikt voor (maak)industrie en logistiek: De Dubbelen, Doornhoek, De Amert en Foodpark. 

Ook op lokaal (kern)niveau: bijvoorbeeld bedrijventerrein Nijnsel en Duin (Schijndel). 

 

Transitie naar een circulaire economie 

De transitie naar een circulaire economie is al enkele jaren gaande wordt in de 

komende jaren naar verwachting steeds zichtbaarder.  

 De circulaire economie gaat uit van een systeem waarin de 

herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd 

en waardevernietiging (en afval) wordt verminderd. Denk aan het winnen 

van bouwmaterialen, afvalstoffen en schaarse metalen uit de stad (‘urban 

mining’) en het benutten van restwarmte of CO2 als energiebron om 

hiermee weer nieuwe producten te produceren. Voor bedrijven en 

(kennis)instellingen loont het om dicht bij elkaar te zitten (interactie) en/of 

dicht bij de herkomst van grote reststromen en afnemers. Dit heeft effect op 

industrie (recycling, opslag en nieuwe grootschalige productie/fabricage) en logistiek (transport 

reststromen). Bij reverse logistics keren producten terug voor hergebruik/benutting grondstoffen.  

 Vanuit bedrijven is een toenemende belangstelling voor milieuvriendelijke oplossingen (reductie CO2-

uitstoot), in de vorm van decentrale energieopwekking en schonere productieprocessen. De milieu-

impact van de industriële sector neemt af door schonere er minder vervuilende grondstoffen te 

gebruiken en vervuilde lucht te zuiveren. Steeds vaker wordt productie elektrisch aangedreven. Dit 

produceert minder geluid en leidt tot een kleinere hindercirkel.  

 

Effect op bedrijventerreinen Meierijstad 

 De circulaire dynamiek concentreert zich vooral op lokaal en regionaal niveau. Op dat schaalniveau 

kunnen het makkelijkst kringlopen gesloten worden en worden onnodige vervoersbewegingen over 

grote afstand (met hogere kosten en nadelige milieueffecten) voorkomen. Meierijstad heeft in regio 

Noordoost Brabant een belangrijk aandeel door de grote industriële en logistieke basis en de 

aanwezigheid van een aantal grote spelers in speerpuntsector Food & Nutrition (AgriFood) met impact 

op de circulaire economie. Dit wordt onderkend in strategische verkenning circulaire economie van 

provincie Noord-Brabant8. Sterke (bestaande) economische clusters hebben het grootste potentieel in 

het gebruiken van (elkaars) reststromen (organische stromen, materialen zoals bouwafval en 

kunststoffen, etc.) of toepassingen.  

 Slimme koppeling van stromen vraagt om fysieke nabijheid en dedicated locaties waar hinder 

veroorzakende bedrijvigheid mogelijk is, of om de nieuwe circulaire logistieke (retour)stromen te 

verwerken. Door schonere industriële productieprocessen wordt de hinderfactor van bedrijven kleiner, 

echter de milieucategorisering blijft hoog.  

 Multimodaal ontsloten locaties zijn richting de toekomst extra aantrekkelijk. Investeringen vinden 

plaats op grootschalige productie- en logistieke locaties, bij voorkeur bij (open) water, met ruime 

kavels, flinke milieuruimte (categorie 4 en hoger) en met optimale mogelijkheden voor uitwisseling 

tussen bedrijven en utilities, zoals elektriciteit. Daarnaast is ook vraag naar kleinere werkmilieus in en 

aan rand van stedelijk gebied. Denk aan karakteristieke panden (met goedkopere ruimtes), waar o.a. 

starters en scale ups in de circulaire economie kunnen clusteren en verbindingen leggen. 

 

Waar in Meierijstad actueel? 

 Nabij A50 en Zuid-Willemsvaart (Inland Terminal Veghel): De Dubbelen, Doornhoek, De Amert en 

Foodpark (Veghel).  

 Ook zwaardere (industriële of infra) bedrijvigheid op lokale bedrijventerreinen en solitaire (hoge 

milieucategorie) locaties in het buitengebied. 

 

  

                                                        
8 Strategische verkenning circulaire economie, KplusV in opdracht van Provincie Brabant, 2017. 
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RUIMTEGROEI INDUSTRIE GROTER DAN VOORSPELD 

De industrie groeit als kool en vraagt meer ruimte op bedrijventerreinen. Groei van de economie, maar 

vooral structurele ontwikkelingen als circulaire economie, energietransitie en robotisering, stuwen de 

industriële investeringen en ruimtevraag. Terwijl veel prognosemodellen een krimp voorspelden, ging 20 

tot 30% van de nieuwe bedrijfsgrond in de afgelopen vier jaar naar industriebedrijven. Tot 70% van de 

industriebedrijven verwacht komende jaren nieuwe investeringen te doen in deze trends en hierdoor 

meer ruimte nodig te hebben. Dit vraagt betere prognoses, (regionale) visie en actie gericht op ‘Next 

Economy’ bedrijventerreinen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De industrie is goed voor 60% van alle R&D uitgaven in Nederland en de toegevoegde waarde is de 

laatste 20 jaar met 30% gegroeid. Tegelijkertijd daalt het aantal banen in de industrie. Een daling in het 

aantal banen wordt vaak direct verbonden aan een dalende ruimtebehoefte. In veel prognoses wordt nu 

nauwelijks rekening gehouden met de effecten van trends als circulaire economie, energietransitie en 

robotisering. Onderzoek van Stec Groep laat zien dat tot 70% van de industriebedrijven verwacht dat het 

ruimtegebruik hierdoor juist stijgt. Nieuwe ‘smart’ productielijnen, circulaire ontmantelings- en 

opslagfaciliteiten en robots vragen vaak meer ruimte dan werknemers. 

 

Daarbij moet meer aandacht zijn voor de grote diversiteit van de industrie. Dé industrie bestaat niet, blijkt 

uit het onderzoek. Het ruimtegebruik, de mate waarin de trends spelen en het toekomstperspectief van de 

industriële bedrijfstakken variëren zeer sterk. Inzicht hierin is essentieel voor goede prognoses en beleid. 

Provincies, regio’s en gemeenten moeten daarom werk maken van (big) dataverzameling en dynamische 

monitoring van trends in het industriële ruimtegebruik.  

 

Niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief 

Het onderzoek laat zien dat de trends ook impact hebben op de industriële vestigingseisen en 

locatiekeuzes. De groei in circulaire activiteiten vraagt bijvoorbeeld meer locaties om reststromen, met 

bijbehorende hinder en faciliteiten, te kunnen bundelen, ontmantelen, scheiden en hergebruiken. Verder 

vraagt circulariteit meer samenwerking in de keten, dus tussen bedrijventerreinen en in industriële en 

logistieke clusters. Nieuwe productietechnieken, zoals robots en 3D printen, kunnen tegelijkertijd zorgen 

voor (potentieel) schonere en stillere bedrijven, die weer makkelijker mengen met andere functies. 

Meer informatie over het volledige onderzoek van Stec Groep is hier te vinden: https://bit.ly/2FE4OIP 

 

Duurzaamheid en energietransitie 

Duurzaamheid en de energietransitie vormen één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Doel is 

om fors te investeren in energiebesparing en schone, hernieuwbare energieopwekking en daarmee de 

uitstoot van CO2 (broeikasgassen) en andere vervuilende stoffen drastisch te verminderen. 
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 Eind december 2018 is het ontwerp klimaatakkoord gepresenteerd aan het 

kabinet, met daarin de afspraken om de klimaatdoelen van Parijs te halen. 

De volgende sectoren doen mee in de afspraken: de elektriciteitssector, 

de industrie, de gebouwde omgeving, de transportsector en de 

landbouw. Dit is een aanvulling op het Energieakkoord uit 2013.   

 Buiten afspraken op nationaal niveau constateren we vanuit bedrijven 

een toenemende belangstelling en actieve houding voor 

milieuvriendelijke oplossingen (reductie CO2-uitstoot), in de vorm van 

decentrale energieopwekking en schonere productieprocessen. Er ontstaan 

investeringen bij bestaande bedrijven. Het gaat dan om investeringen om 

gebruik te verminderen, denk aan isolatie, maar ook in duurzame energievoorziening en –opwekking. 

Zowel individueel als collectief. 

 

Effect op bedrijventerreinen in Meierijstad 

 De afspraken uit de akkoorden hebben invloed op bedrijven en hun omgeving en vastgoed. 

Bedrijventerreinen zijn in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 20 à 25% van het energieverbruik. 

In provincie Noord-Brabant ligt dit met bijna 40% aanzienlijk hoger, door het relatief grote aandeel 

industrie in de economie. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd dan wel gedwongen om bijvoorbeeld 

duurzamer te produceren en hun (fossiele) energieverbruik te reduceren. Diverse grote – veelal 

industriële – bedrijven moeten bijvoorbeeld komende 5 jaar van het gas af. Een concrete maatregel is 

bijvoorbeeld de verplichte investering in maatregelen die een korte terugverdientijd hebben (voor 

grootverbruikers). Daarnaast ontstaat er ook een nieuwe ‘economie’ rondom energie en duurzaamheid 

die bedrijven kansen biedt. 

 Het wordt voor sommige bedrijven aantrekkelijker om te clusteren of zich in de buurt te vestigen van 

bijvoorbeeld leveranciers van restwarmte of andere energie-/reststromen. 

 Bedrijventerreinen zijn kansrijk als locaties voor decentrale energieopwekking. Denk aan zonnepanelen 

op panden, windmolens, of door gebruik van restwarmte van bedrijven voor nabijgelegen woonwijken. 

Ook kan er extra ruimte nodig zijn voor nieuwe energie-infrastructuur op/bij bedrijventerreinen. Op 

veel bedrijventerreinen is de energie-infrastructuur (bijvoorbeeld de capaciteit voor teruglevering van 

opgewekte energie) nog onvoldoende om de energietransitie mogelijk te maken. 

 

Waar in Meierijstad actueel? 

 Alle bedrijven en in het bijzonder bedrijven die zijn gevestigd op de bedrijventerreinen. 

 Grote terreinen met grotere bedrijven kunnen schaalvoordelen bieden. Grote bedrijven kunnen hierin 

voorop lopen en als ‘launching customer’ dienen. Zie kader hieronder. 

DUIZENDEN ZONNEPANELEN OP DAKEN VAN JUMBO EN SLIGRO 

In 2017 heeft supermarktketen Jumbo 14.000 zonnepanelen in gebruik genomen. Jumbo kwam daarmee 

destijds in de top vijf grootste zonne-energieprojecten in Nederland. De zonnepanelen zijn geplaatst op 

het hoofdkantoor (bedrijventerrein Oude Haven) en het distributiecentrum (bedrijventerrein De Amert). 

Recent is (horeca)groothandel Sligro gestart met de plaatsing van 4.000 zonnepanelen op het nieuwste 

distributiecentrum (bedrijventerrein Doornhoek). Ook op het dak van het nieuwe bedrijfsrestaurant van 

het hoofdkantoor (bedrijventerrein De Dubbelen) komen een paar honderd panelen. Beide bedrijven  

maakten gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Bron: Solarmagazine.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18.190 

Bedrijventerreinenvisie Meierijstad 24 

Groei aantal zelfstandigen 

Het aantal zelfstandigen neemt al jaren sterk toe. In de afgelopen tien jaar was een 

toename van ruim 30% zichtbaar in Nederland9. De oorzaak is tweeledig. 

Enerzijds heeft de economische recessie van enkele jaren geleden veel 

mensen genoopt om een eigen onderneming te starten, anderzijds zijn met 

name jongere, hoger opgeleiden steeds meer ondernemingsgezind (en 

minder bereid te schikken naar een werkgever).  

 Een groot deel hiervan werkt in of aan huis, bijvoorbeeld in een 

verbouwde garage. Slechts een klein deel werkt in een flexibel 

kantoorconcept of bedrijfsverzamelgebouw. De variant werken-bij-huis, 

bijvoorbeeld in een woonwerk-unit, komt slechts in sporadische gevallen voor. 

 

Effect op bedrijventerreinen Meierijstad 

 Van de grote opkomst van zelfstandigen is vooralsnog weinig zichtbaar op de bedrijventerreinen. Veel 

werkzaamheden vinden plaats achter het bureau of in een verbouwde garage (informele werklocaties), 

en zijn daardoor niet direct ruimtelijk zichtbaar. Wel kan een toename van zelfstandigen ertoe leiden 

dat ze willen doorgroeien naar een locatie op een formeel bedrijventerrein. 

 

Waar in Meierijstad actueel? 

 Bedrijven aan huis. Slechts een klein deel wil de stap maken naar een bedrijventerrein. 

 In hoeveel vierkante meters of hectares is de ruimtevraag van deze groep beperkt. Kwalitatief is het 

echter belangrijk om voldoende ruimte te kunnen bieden. Nastreven van ‘het juiste bedrijf op de juiste 

plek’ kan de doorstroming al op gang helpen zodat ruimte ontstaat voor zelfstandigen om de stap naar 

een bedrijventerrein te wagen. Die eerste stap zit vaak in leegstaand bedrijfsvastgoed dat op termijn 

herontwikkeld wordt en door de leegstand (tijdelijk) tegen een lage prijs te huur is. 

 

                                                        
9 CBS (2018) 
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5 Centrale thema’s 
voor de visie 

5.1 Inleiding 

Op basis van het vooronderzoek dat vorig jaar heeft plaatsgevonden (onder andere EER-analyses per 

terrein en de online enquête onder bedrijven en ondernemers in Meijerijstad), gesprekken met de taskforce 

en gemeentelijke organisatie hebben we vier thema’s10 onderscheiden die centraal staan in deze visie: 

 Aantrekkelijk vestigingsklimaat 

 Kwaliteitsbehoud bestaande terreinen 

 Uitbreidingsruimte voor lokale bedrijvigheid 

 (Milieu)ruimte voor zwaardere bedrijvigheid 

 

Hierna geven we onze visie per thema voor Meierijstad. Tijdens de drie ondernemersavonden (in Sint 

Oedenrode, Schijndel en Mariaheide/Veghel) is alle aanwezige ondernemers om input gevraagd op deze 

thema’s. Opmerkingen en discussie tijdens deze avonden is hierin verwerkt. We sluiten elk thema af met 

een tabel waarin concreet per terrein wordt aangegeven hoe het terrein een rol kan vervullen binnen het 

thema.  

  

5.2 Aantrekkelijk vestigingsklimaat 

Waarom urgent in Meierijstad? 

Voor het bedrijfsleven is het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen een belangrijk punt van aandacht. 

Het bedrijfsleven beoordeelt het vestigingsklimaat van Meierijstad ruim voldoende: 7,7 gemiddeld, blijkt uit 

vooronderzoek. Vestigingsklimaat omvat zaken als bereikbaarheid (auto en openbaar vervoer) en 

parkeergelegenheid, maar ook beheer en onderhoud, organisatieniveau en voorzieningen als glasvezel en 

collectieve (camera)beveiliging. Maar ook de regionale arbeidsmarkt of huisvesting van arbeidsmigranten. 

Organisatiegraad is een belangrijke basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

 

Vestigingsklimaat: voldoende aanbod, inspelend op kwalitatieve behoefte en duurzaam 

ruimtegebruik 

Voor een goed vestigingsklimaat is voldoende ruimte voor bedrijvigheid cruciaal. Ondernemers zien dit 

terecht als een belangrijk punt. Tijdens de ondernemersavonden lopen de zorgen hierover uiteen van 

voldoende aanbod voor lokaal gewortelde bedrijven (op kernniveau) tot voldoende ruimte scheppen voor 

grote (inter)nationale spelers. De gemeente huisvest naast veel MKB ook verschillende grote bedrijven die 

(inter)nationaal opereren en Meierijstad als food- en industriegemeente op de kaart zetten. Inzetten op het 

behoud van gevestigde bedrijvigheid is belangrijk. De bestaande bedrijvigheid biedt namelijk een krachtige 

voedingsbodem voor economische groei in de gemeente. Ook aanwezige netwerken van toeleveranciers 

en afnemers maken dat bedrijven sterk aan de gemeente/regio ge- en verbonden zijn.  

 

We verwachten dat de grote meerderheid van de vraag naar bedrijventerreinen van modern-gemengd 

karakter is. Een substantieel deel van het aanbod zit in het segment hoogwaardig. In de volgende thema’s 

                                                        
10 Noot: Uit vooronderzoek blijkt een uitbreidings- of verplaatsingsbehoefte bij niet-agrarische bedrijven die gevestigd zijn in het 
buitengebied. We zien een relatie tussen bedrijvigheid op solitaire locaties en bedrijventerreinen. In het project ‘Vitaal buitengebied’ 
is dit onderwerp (onder de noemer: wat wordt het kwaliteitskader voor niet-agrarische bedrijvigheid?) als speerpunt benoemd. 
Aandacht voor niet-agrarische bedrijven die willen uitbreiden is gewenst. Gemeente Meierijstad zou kunnen inzetten op verplaatsing 
naar een bedrijventerrein. In dat geval ontstaat vervangingsvraag en is extra ruimte op bedrijventerreinen nodig. Ander relevant 
speerpunt uit ‘Vitaal buitengebied’ is vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). De VAB’s kunnen eventueel ingezet worden voor 
(tijdelijke) kleinschalige bedrijvigheid. Dit geeft de relatie met ‘Vitaal buitengebied’ weer. 
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gaan we dieper in op de ruimtebehoefte. Hier benoemen we nog enkele strategieën om ook op de 

bestaande terreinen zo goed mogelijk met de ruimte om te gaan. 

Juiste bedrijf op de juiste plek 

Op lokale terreinen kan de doorstroming van grotere bedrijven zorgen voor het ontstaan van schuifruimte 

voor kleinere bedrijven. Een goed voorbeeld is de verplaatsing van Van den Bosch Transport uit Erp. Door 

herontwikkeling is hierdoor op Molenakker ruimte ontstaan voor kleinere bedrijvigheid. Dit voorbeeld laat 

zien dat behoefte niet altijd hoeft te betekenen dat ook direct uitbreiding nodig is. Het principe ‘het juiste 

bedrijf op de juiste plek’ wordt door veel ondernemers gesteund. Veel bedrijven in Meierijstad zijn sterk 

aan een kern gebonden. Ondernemers zien Veghel als aangewezen vestigingslocatie voor bedrijven die het 

lokale schaalniveau overstijgen, bijvoorbeeld in kavelomvang, milieucategorie of vervoersbewegingen. Dit 

kan ook doorstroming eenvoudiger maken voor kleinere bedrijven en ondernemers naar een lokaal 

bedrijventerrein. Daarbij wordt uiteraard aangetekend dat bedrijven uiteindelijk altijd zelf beslissen waar ze 

het liefst gevestigd willen zijn. 

 

Functiemenging 

Transformatie van bedrijventerreinen naar wonen is in de gemeente nauwelijks aan de orde. De 

bedrijventerreinen zullen dan ook hun economische functie behouden. Juist daarom is het nog meer van 

belang om te blijven investeren in de courantheid en toekomstbestendigheid van de terreinen. Vestiging 

van functies die ook in het centrum of elders in de kern kunnen landen zou dan ook ontmoedigd moeten 

worden. Functies zoals sportscholen, (web)winkels met bezoekersfunctie, zelfstandige kantoren, et cetera 

kunnen beter niet landen op bedrijventerreinen. Ondergeschikte detailhandel en horeca is mogelijk onder 

voorwaarden. Bestaande situaties worden respecteert. Op deze manier blijft het vestigingsklimaat voor 

bedrijven zo optimaal mogelijk en blijft ook de ruimte voor bedrijven beschikbaar die in principe niet elders 

kunnen vestigen. 

 

Verduurzaming 

Bedrijven op bedrijventerreinen spelen een cruciale rol bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Bedrijven 

verbruiken bijvoorbeeld veel energie, maar zijn ook aangewezen plekken voor het verhogen van het 

aandeel hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het forse dakoppervlak voor 

zonnepanelen, energiebesparing (investeren in verduurzaming van panden) of hergebruik (van elkaars 

(afval)stromen, maar ook van bijvoorbeeld restwarmte). Tegelijkertijd is ook klimaatadaptatie, bij bedrijven 

en in openbare ruimte, van belang. Denk aan een klimaatbestendige inrichting van bedrijventerreinen om 

in de toekomst wateroverlast of hittestress tegen te gaan. Dit is belangrijk voor bedrijven, maar ook voor 

medewerkers van bedrijven. Bij een goed vestigingsklimaat hoort immers ook een goed werkklimaat.  

 

Vrijwel alle ondernemers zijn bezig met het thema duurzaamheid. Elk bedrijf kent hierbij een ander 

ambitieniveau. Gemeente Meierijstad heeft haar ambities op het gebied van duurzaamheid verwoord in 

haar duurzaamheidsvisie. Voor nieuwbouw zouden de ambities groter moeten zijn dan voor bestaande 

bedrijven. Ondernemers zijn zeker bereid te investeren in duurzaamheid, zeker als dat voor hen ook iets 

oplevert. Daarbij geldt duurzaamheid voor een toenemend deel van de ondernemers als een belangrijke 

voorwaarde voor hun bedrijfsvoering. De gemeente kan investeringen in duurzaamheid aantrekkelijker 

maken. Bijvoorbeeld door leges voor bouwvergunningen bij duurzaamheidsinvesteringen te verlagen. Een 

belangrijke rol van de gemeente is faciliteren. Voor individuele ondernemers is het niet altijd eenvoudig 

om de weg te vinden in verschillende subsidieregelingen en voorwaarden die daaraan worden gesteld. Het 

ontzorgen van ondernemers bij het indienen van aanvragen voor SDE-subsidie of andere regelingen kan al 

heel erg veel ondernemers over de streep trekken. De Energieke Regio Meierijstad (ERM) is recent 

opgestart en kan een voortrekkersrol vervullen voor de duurzaamheidsopgaven op bedrijventerreinen. 

 

Bereikbaarheid staat onder druk 

Bereikbaarheid blijft een belangrijk thema voor het bedrijfsleven. Met name Veghel is via de A50 goed 

ontsloten, maar ondernemers ervaren dagelijks files. Het POM heeft de bereikbaarheid van met name 

Veghel-zuidwest als een van de speerpunten. De gemeente zet zich, ook richting provincie en Rijk al in voor 

nodige investeringen in verhoging van de capaciteit van de A50. Op korte termijn verwachten we geen 
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substantiële verbetering. Ondernemers geven zelf ook aan dat ze bij kunnen dragen aan een oplossing. 

Spreiden van werktijden en stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer (in combinatie met een 

verbetering in de dienstregeling of last-mile oplossingen zoals de proef met de Pick-e op de Dubbelen) zijn 

voorbeelden die door ondernemers zijn geopperd tijdens de ondernemersavonden. Er lopen diverse 

onderzoeken en initiatieven. Van sommige onderzoeken moeten uitkomsten nog worden afgewacht.  

 

We merken bij ondernemers de bereidheid om na te denken over duurzame mobiliteitsoplossingen binnen 

het eigen bedrijf voor de eigen werknemers. De mobiliteitsmakelaars van Brabant Mobiliteisnetwerk (BMN) 

helpen werkgevers om te komen tot mobiliteitsoplossingen die passen bij het bedrijf. Enkele voorbeelden 

van oplossingen die werkgevers kunnen treffen zijn fietsenstalling, flexibiliteit in werktijden, vergoedingen 

voor duurzaam vervoer (en afschaffen vergoedingen voor gebruik eigen auto), dienstfietsen, verstrekken 

van NS businesscard, douches en kleedruimten en dergelijke.  

 

Gemeente Meierijstad en POM hebben samen een mobiliteitspropositie opgesteld. In deze propositie heeft 

de werkgeversbenadering en de community-aanpak een plek gekregen naast infrastructurele maatregelen 

om de bereikbaarheid te verbeteren. 

 

Krapte op de arbeidsmarkt  

Naast bereikbaarheid begint beschikbaarheid van personeel de belangrijkste vestigingsvoorwaarde voor 

bedrijven te worden. Bedrijven in Meierijstad vormen hierop geen uitzondering. Ondernemers 

benadrukken dat samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs steeds belangrijker wordt om 

vacatures in te vullen en het onderwijs goed af te stemmen op wat ondernemers van werknemers vragen. 

Vaak zit er nog een gat tussen hoe onderwijs mensen opleidt en wat ondernemers vragen. Het uitwisselen 

van studenten of flexibel inzetbare arbeidskrachten in een gezamenlijke pool is een idee dat navolging 

verdient. De gemeente kan hieraan bijdragen door de verbindende schakel te zijn tussen bedrijven en 

onderwijs.  

VOORBEELD AANSLUITING ARBEIDSMARKT EN BEDRIJFSLEVEN: ’T LOKAAL, ZAANSTAD 

Stagebureau ’t Lokaal is een samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Zaanstad. In een 

bedrijfspand op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer zijn studenten met verschillende 

achtergronden dagelijks aan het werk. Van de Hogeschool van Amsterdam tot lokale MBO opleidingen. 

De Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer nam het initiatief voor het project dat mensen centraal 

stelt en daarbij het sociaal-economisch perspectief van het Zaanse bedrijfsleven te verbeteren. 

Bijzonder is dat’ t Lokaal ook een fysieke werk- en ontmoetingsplek biedt op het bedrijventerrein zelf. Deze 

fysieke aanwezigheid stimuleert samenwerking en kruisbestuiving tussen studenten en bedrijven.  

 

Tegelijk is ook (OV)-bereikbaarheid cruciaal om personeel naar en van Meierijstad te krijgen. Vanuit 

werkgeversbenadering en community-aanpak wordt al nagegaan welke slimme, duurzame en innovatieve 

maatregelen hiervoor nodig zijn. Gemeente Meierijstad agendeert, experimenteert, onderzoekt en 

realiseert vanuit deze aanpak last-mile oplossingen om de OV-bereikbaarheid te verbeteren. Ook is een 

koppeling met de woningmarkt belangrijk. Voor starters zijn woningen niet altijd eenvoudig bereikbaar. Dit 

maakt het aantrekken van personeel lastig. De beschikbaarheid van woningen is ook in andere gemeenten 

een knelpunt, dus dit maakt Meierijstad niet onaantrekkelijker dan andere gemeenten. Voor hoogopgeleide 

jongeren is stedelijk wonen wellicht aantrekkelijker dan de woonmilieus die Meierijstad biedt. Een goede 

bereikbaarheid met steden als Den Bosch en Eindhoven blijft voor het aantrekken van deze doelgroep dus 

cruciaal. 

 

Over huisvesting van arbeidsmigranten loopt een separaat onderzoek bij de gemeente. De meningen van 

ondernemers over het vestigen van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen lopen uiteen. Ondernemers 

die bedrijventerreinen daarvoor een aangewezen plek vinden geven daarbij wel meteen aan dat er voor 

bewoners wel iets te doen moet zijn, of er een goede verbinding moet zijn met het centrum/de kern. 

Arbeidsmigranten dicht bij bedrijven vestigen heeft voordelen, maar het moet zeker niet tot nadelen op het 
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bedrijventerrein leiden. Hiervoor moet dan in flankerend beleid zeker aandacht zijn. Ook VAB’s worden 

geopperd om eventueel arbeidsmigranten te huisvesten.   

Tabel 5: uitwerking thema ‘aantrekkelijk vestigingsklimaat’ 

Bedrijventerrein  Kan het terrein een rol 
vervullen in thema?  

Op welke manier? Toelichting (waarom) 

De Amert Ja  Duurzaamheidsdoelstellingen 
 (Duurzame) Mobiliteits-

oplossingen. Herinrichting 
N279 Veghel-Asten. 

 Arbeidsmarkt  

 Grote bedrijven, relatief veel 
verkeersbewegingen, dicht bij 
A50 en Zuid-Willemsvaart 
(Overslagterminal).   

 Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching 
customer’ kunnen dienen 

De Dubbelen Ja  Duurzaamheidsdoelstellingen 
 (Duurzame) Mobiliteits-

oplossingen 
 Arbeidsmarkt  
 Uitbreidingsruimte 

 Grote bedrijven, veel 
verkeersbewegingen, dichtbij 
A50 en Zuid-Willemsvaart 
(Overslagterminal).   

 Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching 
customer’ kunnen dienen 

De Kampen Onder voorwaarden  Maatwerkoplossingen voor 
duurzaamheid 

 (Duurzame) Mobiliteits-
oplossingen 

 Als terrein wel slagkracht 
vanwege omvang, maar vooral 
kleinere MKB bedrijven 

Doornhoek Ja  Duurzaamheidsdoelstellingen 
 (Duurzame) Mobiliteits-

oplossingen 
 Arbeidsmarkt  

 Grote bedrijven, veel 
verkeersbewegingen, dichtbij 
A50 

 Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching 
customer’ kunnen dienen 

Duin Onder voorwaarden  Maatwerkoplossingen voor 
duurzaamheid 

 Als terrein wel slagkracht 
vanwege omvang, maar vooral 
kleinere MKB bedrijven 

Foodpark Ja  Duurzaamheidsdoelstellingen 
 (Duurzame) Mobiliteits-

oplossingen 
 Arbeidsmarkt 

 Grote bedrijven, veel 
verkeersbewegingen, dichtbij 
A50 

 Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching 
customer’ kunnen dienen 

Molenakker Onder voorwaarden  Maatwerkoplossingen voor 
duurzaamheid 

 Vooral kleinere bedrijven en klein 
van omvang 

Molendijk Onder voorwaarden  Maatwerkoplossingen voor 
duurzaamheid 

 Vooral kleinere bedrijven en klein 
van omvang 

Nijnsel/Nijnselseweg 
Zuid 

Onder voorwaarden  Maatwerkoplossingen voor 
duurzaamheid 

 Vooral kleinere bedrijven en klein 
van omvang 

Oude 
Haven/Dorshout 

Onder voorwaarden  Duurzaamheidsdoelstellingen 
 (Duurzame) Mobiliteits-

oplossingen 
 Arbeidsmarkt 
 Functiemenging 

 Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching 
customer’ kunnen dienen 

 Functie als bedrijventerrein laten 
behouden, zeker als geen 
alternatief voorhanden is 

Rooiseheide Ja  Lage EER score, dus 
kwaliteitsverbetering nodig 

 Samen met ondernemers gericht 
herstructureringsplan maken 

Nieuwe Molenheide Ja  Lage EER score, dus 
kwaliteitsverbetering nodig 

 Samen met ondernemers gericht 
herstructureringsplan maken 
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5.3 Kwaliteitsbehoud bestaande terreinen 

Waarom urgent in Meierijstad? 

Het aanbod bedrijventerreinen in Meierijstad staat er goed bij en de (sociaal-) economische waarde is over 

het algemeen hoog. Grootschalige investeringen in de openbare ruimte zijn over het algemeen niet nodig. 

Soms zijn kleine acties (‘facelift’) voldoende om de kwaliteit en economische waarde (aantrekkelijkheid) 

hoog te houden. In de EER analyse scoren Molenheide en Rooiseheide het laagst. Maar er is ook een 

‘middencategorie’ van terreinen waar de huidige kwaliteit nog prima in orde is, maar gerichte 

investeringen de levensduur van de terreinen kunnen verlengen.  

 

Kwaliteit staat vooral op Rooiseheide en Nieuwe Molenheide onder druk 

De bedrijventerreinen in Meierijstad functioneren relatief goed tot zeer goed. Bedrijventerreinen 

Rooiseheide en Nieuwe Molenheide beginnen te verouderen. Bereikbaarheid en verouderd vastgoed zijn 

de belangrijkste aandachtspunten. De huidige economische waarde is echter hoog (en de leegstand laag), 

waardoor ingrijpen met publieke investeringen niet de meest effectieve oplossing is. Vanuit een private 

investeringsstrategie kan gericht gewerkt worden aan een verbeteringsslag van het terrein. Dit betekent 

voor de gemeente in eerste instantie goed inventariseren wat wensen en eisen van ondernemers op het 

terrein zijn. Voor Rooiseheide is, gezien de ligging, mogelijk ook geleidelijke transformatie kansrijk.  

 

Kwaliteitsbehoud: private investeringen stimuleren om voorraad bedrijventerreinen courant houden  

We concluderen dat het aanbod bedrijventerreinen in Meierijstad er goed bij staat en de (sociaal-) 

economische waarde over het algemeen hoog is. Grootschalige investeringen in de openbare ruimte zijn 

over het algemeen niet nodig. Soms zijn kleine acties (een ‘facelift’) voldoende om de kwaliteit en 

economische waarde (aantrekkelijkheid) hoog te houden. In de EER analyse scoren Molenheide en 

Rooiseheide het laagst. Maar er is ook een ‘middencategorie’ van terreinen in fase II begin waar de huidige 

kwaliteit nog in orde is, maar gerichte investeringen de levensduur van de terreinen kunnen verlengen.  

 

Met deze visie geven we ook de rol aan die voor elk individueel terrein is weggelegd per thema. Dit moet 

duidelijkheid scheppen aan ondernemers op die terreinen en investeringsbereidheid aanwakkeren. Het 

uitlokken, ondersteunen en faciliteren van private investeringen (in gebouw, kavel, et cetera) kan de 

gemeente verder doen door courante bestemmingsplannen met voldoende ontwikkelruimte. Daarnaast 

blijft accountmanagement een belangrijke hoeksteen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De online 

peiling onder ondernemers die in het voortraject heeft plaatsgevonden kan bijvoorbeeld periodiek worden 

herhaald om systematischer input te verzamelen bij bedrijven. Private investeringen komen doorgaans 

eenvoudiger van de grond als de basisvoorwaarden door de gemeente op orde zijn.  

 

5.4 Uitbreidingsruimte voor lokale ondernemers 

Aandacht voor lokaal MKB 

Waarom urgent in Meierijstad? 

In het vooronderzoek naar de marktvraag naar bedrijfsruimte stellen we vast dat vooral lokaal MKB (tot 50 

medewerkers), gevestigd op een bedrijventerrein, op zoek is naar uitbreidingsruimte in Meierijstad. Het 

beschikbare aanbod voldoet niet aan de vraag voor uitbreiding en nieuwvesting van (lokale) bedrijven. Dit 

is niet alleen een discussie over hectares. Het is voor ondernemers vaak niet mogelijk om een goede plek 

(type kavel en verschijningsvorm) te vinden in de gemeente. Kortom, het is naast een kwantitatieve opgave 

vooral ook een kwalitatieve discussie en opgave. Geografisch gezien is het aanbod weinig gespreid over de 

gemeente: de meeste uitgeefbare kavels (hectares uitgeefbaar bedrijventerreinareaal) bevinden zich vrijwel 

allemaal in Veghel. Vooral op De Dubbelen en Foodpark. Het is markttechnisch zeer de vraag of dit aanbod 

een alternatief is voor (lokale) vraag uit respectievelijk Nijnsel, Sint-Oedenrode en Schijndel. De situatie op 

lokaal niveau is daarmee kwantitatief krap.  

 

Randvoorwaarden 

Uit vooronderzoek weten we dat de grote meerderheid van de bedrijven met een uitbreidings- of 

verhuiswens het liefst in Meierijstad ondernemen. Nieuwbouw op of verhuizing naar een locatie binnen de 
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gemeente is voor tweederde deel bespreekbaar (zie figuur). Bij lokale MKB’ers is een grote behoefte aan 

kleinschalige kavels (tot 0,5 hectare). De meeste bedrijven zijn op zoek naar een kavel kleiner dan 2.000 m². 

Reguliere bedrijvigheid (uit sectoren als handel/reparatie, bouw, industrie) kan in de knel komen en/of 

wordt beperkt in het functioneren als voldoende uitbreidingsruimte ontbreekt. Dit geldt vooral voor kernen 

als Erp, Nijnsel, Sint-Oedenrode en Schijndel. De redenen hiervoor zijn verschillend. Veel ondernemers (en 

hun personeel) wonen zelf in de buurt en vinden het fijn om hun bedrijf vlakbij huis te hebben, of het 

klantenbestand bevindt zich in de directe omgeving.  

 

Figuur 10: Opties bij verhuizing of uitbreiding binnen Meierijstad (links) en in huidige kern (rechts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken naar alternatieve locaties voor lokale ruimtebehoefte vanuit Sint-Oedenrode/Nijnsel 

We stellen vast dat er al jaren geen bedrijventerreinaanbod beschikbaar is in Sint-Oedenrode en Nijnsel. 

Ook zijn hier in vergelijking tot Erp (Molenakker II) en Schijndel (Duin, deelgebied Vlagheide) geen zachte 

plannen aanwezig. Hierdoor zit de bedrijfsruimtemarkt hier feitelijk planologisch op slot op korte en lange 

termijn. Het lokaal (kern)gebonden reguliere MKB kan daardoor niet of nauwelijks doorgroeien. Grotere 

ruimtevragers (> 0,5 ha) kunnen de stap maken naar een bedrijventerrein in Veghel. Het is belangrijk om 

per direct te starten met het zoeken naar alternatieve nieuwe locaties voor het huisvesten van lokale 

ondernemers uit Sint-Oedenrode en Nijnsel. Dit is urgent en heeft prioriteit. De doorlooptijd van een 

juridisch-planologisch traject en vervolgens uitgifte van gronden neemt meerdere jaren in beslag (naar 

schatting minimaal 5 jaar).  

 

Voldoende aanbod op lokaal niveau is urgent, omdat een beperking voor deze groep bedrijven de 

(sociaal)economische ontwikkeling van de gemeente en regio remt. Hoewel het gaat om bijzonder 

honkvaste bedrijvigheid zullen deze zonder vestigings- of uitbreidingsmogelijkheden (kavels in het kleine 

segment) genoodzaakt zijn om over de gemeentegrens te kijken. Dit is nadelig voor pendel en leefbaarheid 

in de gemeente. Of een uitbreiding van het bedrijventerreinareaal in de verschillende kernen wel/of niet 

gewenst is blijft overigens een integrale planologische afweging. Aspecten die bij een locatieontwikkeling 

meewegen zijn onder meer leefbaarheid, mobiliteit en duurzaam ruimtegebruik. 

 

Aandacht voor doorgroeiende bedrijven (aan huis) 

Waarom urgent in Meierijstad? 

Naast MKB zien we ook een vraag vanuit ondernemers die nu gevestigd zijn aan huis. Een deel van deze 

ruimtevraag zal op termijn op zoek gaan naar huisvesting op een bedrijventerrein. ZZP’ers en kleine lokale 

MKB (waaronder start-ups) geven impulsen aan de economie. Een aantal van deze bedrijven groeit hard en 

heeft meer ruimte nodig. Om dit type bedrijven een volgende stap te laten maken is het belangrijk om ze te 

faciliteren met de ruimte die ze nodig hebben. ZZP’ers hebben bijvoorbeeld vaker behoefte aan gedeelde, 

collectieve voorzieningen. Om de dynamiek in de bedrijfsruimtemarkt te stimuleren is het belangrijk kleine 

ondernemers te faciliteren. Belangrijke oplossing zit in het bieden van ruimte, ook aan grotere bedrijven, 

waardoor doorstroming op gang komt. Deze groep ondernemers heeft maar een relatief kleine 

35%

32%

32%

Nieuwbouw op of verhuizing naar 

locatie binnen Meierijstad

Gewenst

Neutraal

Ongewenst
54%

25%

21%

Nieuwbouw op of verhuizing naar 

andere locatie in mijn huidige kern

Gewenst

Neutraal

Ongewenst

Bron: Stec Groep (2018) 
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ruimtevraag, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan het lokale/regionale economische 

ecosysteem. Tijdens de ondernemersbijeenkomsten wordt aangegeven dat de stap naar een bedrijfshal 

voor deze groep altijd te duur is. Enige leegstand, waardoor tijdelijke invulling van bedrijfspanden mogelijk 

wordt kan geen kwaad in Meierijstad, zo taxeren we. 

 

Randvoorwaarden 

Het goed faciliteren en actief volgen van bestaande bedrijven is veel laagdrempeliger dan later acteren op 

behoefte en eventuele tekorten in het aanbod. Door als gemeente goed op de hoogte te zijn van wat er 

speelt bij bedrijven en deze bedrijven goed te kennen kan maximale invloed uitgeoefend worden bij 

eventuele investeringen of relocatietrajecten. Dat helpt bij uitgifte van bestaande ruimte, maar ook bij het 

inventariseren van kansen voor de toekomst. Naar starters/zelfstandigen toe als gemeente of een regulier 

periodiek overleg met een startersplatform is een goed idee om bij deze groep goed ‘vinger aan de pols’ te 

blijven houden en in te kunnen spelen op hun wensen/eisen.  

 

Veel marktdynamiek is lokaal gebonden 

Veel marktdynamiek is bij voorkeur sterk aan de kernen gebonden, zo constateren we aan de hand van de 

online marktpeiling, verdiepende interviews en de consultatie van ondernemers tijdens de 

ondernemerssessies in Schijndel en Sint-Oedenrode. Deze ‘kerngebondenheid’, vooral voor kleinschalige 

bedrijven, kan ook belangrijk zijn voor de leefbaarheid (bijvoorbeeld binding met het verenigingsleven, 

zoals sponsoring). Met name voor doorgroei, samenvoeging en uitbreiding van bestaande bedrijven is in 

Meierijstad weinig plek (autonome groei van de reguliere bedrijfsruimtegebruikers). Voor grotere bedrijven 

is wel ruimte beschikbaar in Veghel (kavels vanaf 1 hectare).  

In onderstaande tabel is opgenomen welke bestaande terreinen (onder voorwaarden) een rol kunnen 

spelen rond uitbreidingsruimte voor lokaal MKB. In het overzicht zijn enkel terreinen opgenomen gelegen 

in de lokale kernen (Sint-Oedenrode, Erp, Schijndel en Nijnsel), waar we mogelijkheden zien. 

 

Tabel 6: uitwerking thema ‘uitbreidingsruimte voor lokale ondernemers’ 

Bedrijventerrein  Kan het terrein een rol 
vervullen in thema?  

Op welke manier? Toelichting (waarom) 

De Kampen Onder voorwaarden  Ruimte creëren (perceelniveau), door 
herverkaveling en/of herstructurering 

Volledig uitgegeven 

Duin Ja / onder voorwaarden  Uitgeefbare grond beschikbaar (2,2 ha) 
in gebied Duin III-Noord en (3,7 ha) in 
gebied Vlagheide I 

 Uitbreiding mogelijk maken (zacht plan: 
Duin, deelgebied Vlagheide, 24 ha) 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door 
herverkaveling en/of herstructurering 

De kavels in deelgebied 
Vlagheide I dienen bouwrijp 
gemaakt te worden.  
Duin, deelgebied Vlagheide: 
Behoefte aantonen (volledig 
tot ontwikkeling brengen van 
locatie ligt niet voor de hand) 

Molenakker Onder voorwaarden  Uitbreiding mogelijk maken (zacht plan: 
Molenakker II, 5 ha) 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door 
herverkaveling en/of herstructurering 

Molenakker II: Behoefte 
aantonen (deze lijkt beperkt 
aanwezig op basis van online 
marktpeiling) 

Molendijk Onder voorwaarden  Uitbreiding mogelijk maken 
 Ruimte creëren (perceelniveau), door 

herverkaveling en/of herstructurering 

Volledig uitgegeven 

Nijnsel/Nijselseweg 
Zuid 

Onder voorwaarden  Uitbreiding mogelijk maken 
 Ruimte creëren (perceelniveau), door 

herverkaveling en/of herstructurering 

Volledig uitgegeven 

Rooiseheide Onder voorwaarden  Ruimte creëren, door middel van 
herstructurering 

Volledig uitgegeven 

 

5.5 (Milieu)ruimte voor zwaardere bedrijvigheid 

Waarom urgent in Meierijstad? 

Bedrijven met een hogere milieucategorie (categorie 4 en hoger, HMC-bedrijvigheid) vormen een 

belangrijke gebruiker van de bedrijventerreinen in Meierijstad. Vooral op locaties als Dorshout/Oude Haven 
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en De Amert, maar ook op De Dubbelen en lokale terrein als Nijnsel en Molenakker. Het gaat dan onder 

andere om bedrijven in afval/recycling, productie- en maakindustrie, metaal- en machinebouw en de agro- 

en voedingsindustrie. Veel van deze bedrijven hebben hun werkgebied in Meierijstad en brede regio en 

vormen daarmee een belangrijke schakel in de economie van Meierstad en regio. We verwachten op basis 

van de prognose niet heel veel nieuwe ruimtevraag vanuit deze bedrijven (zwaardere bedrijvigheid actief in 

HTSM: High Tech Systemen en Materialen groeit nog, maar recycling krimpt). De bedrijven zijn vanwege 

hun economische functies en hun bijdrage aan een circulaire economie (hergebruik/uitwisseling van 

grondstoffen, materialen en afval- en reststromen) belangrijk om richting de toekomst te faciliteren. 

 

Randvoorwaarden 

Zwaardere bedrijvigheid faciliteren vraagt om functionele locaties (met milieuruimte, categorie ≥ 4). Hierbij 

moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met externe veiligheid. Dergelijke bedrijven kunnen niet 

groeien met een woonwijk of ontmoetingsplaats om de hoek. HMC-bedrijven hebben doorgaans een zeer 

beperkte verhuisradius, vanwege hun vaak hoge investeringen in panden en apparatuur.  

 

Bestaande locaties voor zwaardere bedrijvigheid beschikbaar houden 

Meierijstad zet in op het maximaal beschikbaar houden van de huidige plekken. In dat scenario kunnen 

bedrijven uitbreiden door te intensiveren op de huidige locatie. Concreet houdt dit in bewust kiezen om de 

bestemmingsplanmogelijkheden bij toekomstige herzieningen in tact te houden. Het ‘aflagen’ van 

bestemmingsplannen, waarbij de maximale milieucategorie omlaag wordt bijgesteld, moet voorkomen 

worden. Hierdoor kunnen bestaande HMC-bedrijven namelijk onder druk komen; hun groeiperspectief 

wordt beperkt. Daarnaast kan menging van functies (in de nabije omgeving, waaronder woningbouw), 

leiden tot overlast en/of gevaarlijke situaties. Voor de groei van HMC bedrijvigheid kan dit een 

belemmering zijn.  

 

Versterk bestaande (HMC-)terreinen door mee te werken aan herverkaveling en herstructurering 

Naast behoud van locaties is het belangrijk mee te werken bij verzoeken die leiden tot een efficiëntere 

verkaveling, waardoor een HMC-bedrijf kan uitbreiden (aan de rand van zijn eigen kavel, bijvoorbeeld door 

aankoop van het perceel van de buurman) van de bestaande vestigingslocatie. Hier kan verruiming van het 

bestemmingsplan voor nodig zijn.  

 

In onderstaande tabel is opgenomen welke bestaande terreinen een rol hebben bij het beschikbaar houden 

(of uitbreiden) van milieuruimte voor zwaardere bedrijvigheid. In het overzicht zijn enkel terreinen 

opgenomen waar momenteel bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 4 en hoger mogelijk is.  

 

Tabel 7: Bestaande bedrijventerreinen (met milieuruimte, ≥ categorie 4) die een rol spelen 

Bedrijventerrein  Kan het terrein een 
rol vervullen in 
thema?  

Op welke manier kunnen we dit 
versterken? 

Toelichting (waarom) 

De Amert Ja  Ruimte creëren (perceelniveau), door 
herverkaveling en/of herstructurering  

De Amert heeft geen ruimte meer 
uitgeefbaar.  

De Dubbelen Ja  Ruimte creëren (perceelniveau), door 
herverkaveling en/of herstructurering  

 

Op De Dubbelen geen ruimte zonder 
beeldkwaliteitseisen uitgeefbaar. 
Zodoende niet geschikt voor 
doelgroep (functionele uitstraling) 

Doornhoek  Onder voorwaarden  Beperkt uitgeefbare grond 
beschikbaar (kavel > 1 ha).  Grond 
wordt echter niet uitgegeven. 
Onderzoeken of op bedrijventerrein 
hogere milieucategorie (tot 
bijvoorbeeld 4) mogelijk is.  

Geen hogere milieucategorie 
mogelijk (maximaal tot 3.2) 

Duin Ja  Uitgeefbare grond beschikbaar (3,7 
ha) in gebied Vlagheide I. 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door 
herverkaveling en/of herstructurering 

Kavels in deelgebied Vlagheide I 
dienen hiervoor bouwrijp gemaakt 
te worden. Overige uitgeefbare 
grond op Duin is ongeschikt. Zacht 
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 Uitbreiding mogelijk maken (zacht 
plan: deelgebied Vlagheide, 24 ha) 
met kavels geschikt voor zwaardere 
bedrijvigheid. 

plan Duin deelgebied Vlagheide kan 
in ontwikkeling gebracht worden op 
basis van beleidsambities elders. 
Bijvoorbeeld bij het uit-/verplaatsen 
van bedrijven uit het buitengebied. 
Hiervoor zijn grote kavels nodig. 

Foodpark Onder voorwaarden  Uitgeefbare grond beschikbaar 
(kavels > 1 ha) 

 

Conform bestemmingsplan enkel 
bedrijven toegestaan in 
(agro)foodketen, of andersoortige 
lokale bedrijven die zijn opgenomen 
in lijst van bedrijfsactiviteiten 

Molenakker Onder voorwaarden  Ruimte creëren (perceelniveau), door 
herverkaveling en/of herstructurering  

Volledig uitgegeven 

 

Start verkenning voor een strategische reserve specifiek voor (grotere) zwaarder bedrijven 

Er is concrete interesse van bedrijven die zich verder willen ontwikkelen binnen Meierijstad, maar niet op 

bestaande bedrijventerreinen kunnen (her)vestigen door het ontbreken van passend aanbod. Daarnaast 

concluderen we in het vooronderzoek dat ook bedrijven gevestigd in het buitengebied milieuruimte nodig 

hebben voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Het risico bestaat dat zware bedrijvigheid niet de 

volledige ruimte krijgt om op hun eigen locatie door te groeien, en dat daarmee het fundament onder veel 

andere bedrijvigheid in de regio verzwakt. (Zwaardere) industriële bedrijvigheid is een belangrijke pijler 

onder de lokale economie. Kwalitatief geschikte plekken voor (grootschalige) zwaardere bedrijvigheid 

ontbreken momenteel. Het is daarom wenselijk locaties te verkennen die de uitbreidingsbehoefte kunnen 

opvangen. Duin deelgebied Vlagheide zou vraaggericht in ontwikkeling gebracht kunnen worden. Andere 

locaties in de gemeente kunnen ook geschikt zijn. Belangrijke vestigingscriteria zijn: een functionele locatie, 

liefst perifeer gelegen (op voldoende afstand van woonwijken in verband met hinder- en risicocontouren), 

indien mogelijk ontsloten via het water en goed bereikbaar (via reguliere N-weg of snelweg), veelal ruime 

kavels (incidenteel zeer grote kavels) met voldoende bouwmogelijkheden (minimaal 15-20 meter hoog, 

geen minimaal bebouwingspercentage) en uiteraard voldoende milieuruimte. 
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Bijlage A: Profiel per 
bedrijventerrein 
Inleiding 

De profielen geven overzichtelijk weer welke rol een bedrijventerrein kan vervullen in de centrale thema’s. 

Het profiel is een beschrijving van de feitelijke situatie en geeft op hoofdlijn weer waar de kansen en 

uitdagingen liggen, welke koers bij de locatie past en welke ingrepen wenselijk zijn. 

 

Dit is gedaan voor de volgende bedrijventerreinen: 

 De Amert 

 De Dubbelen 

 De Kampen 

 Doornhoek 

 Duin 

 Foodpark 

 Molenakker 

 Molendijk 

 Nieuwe Molenheide 

 Nijnsel/Nijnselseweg Zuid 

 Oude Haven/Dorshout 

 Rooiseheide 
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De Amert 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 

 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase I Regionaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: Aantrekkelijk 
vestigingsklimaat 

 

 Duurzaamheidsdoelstellingen: grote bedrijven kunnen schaalvoordelen bieden in energietransitie/ 
verduurzaming. Ligging, gelegen nabij A50 en Zuid-Willemsvaart (Overslagterminal) maakt locatie 
aantrekkelijk voor slimme koppeling van stromen (circulaire economie). Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching customer’ kunnen dienen. 

 Mobiliteit: Herinrichting N279 Veghel-Asten. 
 Arbeidsmarkt: beschikbare arbeidspool is steeds vaker beperkende factor. Goed technisch 

geschoold/ opgeleid personeel van vitaal belang. Bedrijven kunnen zelf personeel opleiden of 
versneld kiezen voor automatisering/robotisering. 

 Arbeidsmarkt: om vacatures in te vullen wordt samenwerking tussen overheid, bedrijven en 
onderwijs steeds belangrijker. Het uitwisselen van studenten of flexibel inzetbare arbeidskrachten 
in een gezamenlijke pool kan hierin een bijdrage leveren.  

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Het bedrijventerrein functioneert goed en voldoet aan de hedendaagse wensen van de gebruikers 
en doelgroepen. Grootschalige investeringen in de openbare ruimte zijn over het algemeen niet 
nodig. Kleine acties (een ‘facelift’) voldoende om de kwaliteit en economische waarde 
(aantrekkelijkheid) hoog te houden.  

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale ondernemers 

- 
 

Thema: (Milieu)ruimte 
voor zwaardere 

bedrijvigheid 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. Op het bedrijventerrein 
is geen ruimte meer uitgeefbaar.  
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De Dubbelen 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 

 

 

 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (begin) (Boven)lokaal tot regionaal 10,5 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Duurzaamheidsdoelstellingen: grote bedrijven kunnen schaalvoordelen bieden in energietransitie/ 
verduurzaming. Ligging, gelegen nabij A50 en Zuid-Willemsvaart (Overslagterminal) maakt locatie 
aantrekkelijk voor slimme koppeling van stromen (circulaire economie). Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching customer’ kunnen dienen. 

 Arbeidsmarkt: beschikbare arbeidspool is steeds vaker beperkende factor. Goed technisch geschoold/ 
opgeleid personeel van vitaal belang. Bedrijven kunnen zelf personeel opleiden of versneld kiezen voor 
automatisering/robotisering. 

 Arbeidsmarkt: om vacatures in te vullen wordt samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs 
steeds belangrijker. Het uitwisselen van studenten of flexibel inzetbare arbeidskrachten in een 
gezamenlijke pool kan hierin een bijdrage leveren. Uitbreidingsruimte: mogelijke vestigingslocatie voor 
bedrijven die lokale schaalniveau overstijgen.  

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Huidige kwaliteit nog in orde, maar gerichte investeringen kunnen de levensduur verlengen. 
 Ondernemers en eigenaren zijn ‘in de lead’, maar overheid moet ook toekomstperspectief bieden. 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

- 
 
 

Thema: 
(Milieu)ruimte 

voor zwaardere 
bedrijvigheid 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. Op het bedrijventerrein is 
geen ruimte zonder beeldkwaliteitseisen uitgeefbaar. Zodoende niet geschikt voor doelgroep met een 
functionele uitstraling. 
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De Kampen 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase I Lokaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 
 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 
 

 Maatwerkoplossingen voor duurzaamheid: Als terrein wel slagkracht vanwege omvang, echter wel 
veel kleinere MKB bedrijven aanwezig. 

 Uitbreidingsruimte: door herontwikkeling kan ruimte ontstaan voor kleinere bedrijvigheid. Inzet op het 
juiste bedrijf op de juiste plek. 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Het bedrijventerrein functioneert goed en voldoet aan de hedendaagse wensen van de gebruikers en 
doelgroepen. Grootschalige investeringen in de openbare ruimte zijn over het algemeen niet nodig. 
Kleine acties (een ‘facelift’) voldoende om de kwaliteit en economische waarde (aantrekkelijkheid) 
hoog te houden. 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. Bedrijventerrein is 
volledig uitgegeven. 

 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

- 
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Doornhoek 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase I (Boven)lokaal tot regionaal 1,8 hectare 
(niet uitgeefbaar, wel formeel aanbod) 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

 
 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Duurzaamheidsdoelstellingen: grote bedrijven kunnen schaalvoordelen bieden in 
energietransitie/verduurzaming. Ligging maakt het extra aantrekkelijk voor slimme koppeling van 
stromen (circulaire economie). 

 Arbeidsmarkt: beschikbare arbeidspool is steeds vaker beperkende factor. Goed technisch 
geschoold/ opgeleid personeel van vitaal belang. Bedrijven kunnen zelf personeel opleiden of 
versneld kiezen voor automatisering/robotisering. 

 Arbeidsmarkt: om vacatures in te vullen wordt samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs 
steeds belangrijker. Het uitwisselen van studenten of flexibel inzetbare arbeidskrachten in een 
gezamenlijke pool kan hierin een bijdrage leveren.  

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Het bedrijventerrein functioneert goed en voldoet aan de hedendaagse wensen van de gebruikers en 
doelgroepen. Grootschalige investeringen in de openbare ruimte zijn over het algemeen niet nodig. 
Kleine acties (een ‘facelift’) voldoende om de kwaliteit en economische waarde (aantrekkelijkheid) 
hoog te houden. 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

- 
 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

 Beperkt uitgeefbare grond beschikbaar (kavel > 1 ha). Grond wordt echter niet uitgegeven. Onder 
vooraarden kan bedrijventerrein wel een rol vervullen. Onderzoeken of op bedrijventerrein een hogere 
milieucategorie toestaan haalbaar is. Nu geen hogere milieucategorie mogelijk (maximaal tot 3.2).  
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Duin 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (begin) Lokaal 

5,9 hectare
2,2 hectare in Duin (III-Noord). 3,7 ha in 
Duin (III-Zuid) - niet bouwrijp en direct 

uitgeefbaar 
 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Maatwerkoplossingen voor duurzaamheid: Als terrein wel slagkracht vanwege omvang, echter wel 
veel kleinere MKB bedrijven aanwezig. 

 Uitbreidingsruimte: door herontwikkeling kan ruimte ontstaan voor kleinere bedrijvigheid. Inzet op het 
juiste bedrijf op de juiste plek. 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Huidige kwaliteit nog in orde, maar gerichte investeringen kunnen de levensduur verlengen. 
 Ondernemers en eigenaren zijn ‘in de lead’, maar overheid moet ook toekomstperspectief bieden. 

 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale ondernemers 

 Uitgeefbare grond beschikbaar (2,2 ha) in gebied Duin III-Noord en (3,7 ha) in gebied Vlagheide I. 
Kavels in deelgebied Vlagheide I dienen bouwgrijp gemaakt te worden.  

 Uitbreiding mogelijk te maken (zacht plan: Duin, deelgebied Vlagheide, 24 ha). Eerst behoefte 
aantonen. Volledig tot ontwikkeling brengen van locatie ligt niet voor de hand. 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. Bedrijventerrein is 
volledig uitgegeven. 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

 

 Uitgeefbare grond beschikbaar (2,5 ha) in gebied Vlagheide I. Kavels dienen bouwrijp gemaakt te 
worden. Overige uitgeefbare grond op Duin is ongeschikt. 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. 
 Zacht plan Duin deelgebied Vlagheide kan in ontwikkeling gebracht worden op basis van 

beleidsambities elders. Bijvoorbeeld bij het uit-/verplaatsen van bedrijven uit het buitengebied. 
Hiervoor zijn grote kavels nodig. 
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Foodpark 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase I Regionaal 7,2 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

 
Thema: 

Aantrekkelijk 
vestigingsklimaat 

 Duurzaamheidsdoelstellingen: grote bedrijven kunnen schaalvoordelen bieden in energietransitie/ 
verduurzaming. Ligging, gelegen nabij A50 en Zuid-Willemsvaart (Overslagterminal) maakt locatie 
aantrekkelijk voor slimme koppeling van stromen (circulaire economie). Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching customer’ kunnen dienen. 

 Arbeidsmarkt: beschikbare arbeidspool is steeds vaker beperkende factor. Goed technisch 
geschoold/ opgeleid personeel van vitaal belang. Bedrijven kunnen zelf personeel opleiden of 
versneld kiezen voor automatisering/robotisering. 

 Arbeidsmarkt: om vacatures in te vullen wordt samenwerking tussen overheid, bedrijven en 
onderwijs steeds belangrijker. Het uitwisselen van studenten of flexibel inzetbare arbeidskrachten in 
een gezamenlijke pool kan hierin een bijdrage leveren. 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

-  

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale ondernemers 

- 
 
 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

 Uitgeefbare grond beschikbaar (kavels > 1 ha). Conform bestemmingsplan enkel bedrijven toegestaan 
in (agro)foodketen, of andersoortige lokale bedrijven die zijn opgenomen in lijst van 
bedrijfsactiviteiten. 
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Molenakker 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 

 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (begin) Lokaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Maatwerkoplossingen voor duurzaamheid: Vooral kleinere bedrijven en klein van omvang.  
 Uitbreidingsruimte: door herontwikkeling kan ruimte ontstaan voor kleinere bedrijvigheid. Inzet op het 

juiste bedrijf op de juiste plek. 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Huidige kwaliteit nog in orde, maar gerichte investeringen kunnen de levensduur verlengen. 
 Ondernemers en eigenaren zijn ‘in de lead’, maar overheid moet ook toekomstperspectief bieden. 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

 Uitbreiding mogelijk maken (zacht plan: Molenakker II, 5 ha). Behoefte lijkt zeer beperkt aanwezig op 
basis van online marktpeiling. Marktdynamiek is bij voorkeur sterk aan de kernen gebonden. 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. Bedrijventerrein is 
volledig uitgegeven. 
 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering (volledig uitgegeven). 
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Molendijk 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (begin) Lokaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Maatwerkoplossingen voor duurzaamheid: Vooral kleinere bedrijven en klein van omvang.  
 Uitbreidingsruimte: door herontwikkeling kan ruimte ontstaan voor kleinere bedrijvigheid. Inzet op het 

juiste bedrijf op de juiste plek. 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Huidige kwaliteit nog in orde, maar gerichte investeringen kunnen de levensduur verlengen. 
 Ondernemers en eigenaren zijn ‘in de lead’, maar overheid moet ook toekomstperspectief bieden. 

 
Thema: 

Uitbreidingsruimte 
lokale 

ondernemers 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. Bedrijventerrein is 
volledig uitgegeven. 
 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

- 
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Nieuwe Molenheide 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (eind) Lokaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Lage EER score, dus kwaliteitsverbetering nodig: samen met ondernemers gericht (investerings-) 
herstructureringsplan maken. Mobiliteit: terrein matig bereikbaar, belangrijk aandachtspunt. 

 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Kwaliteitsverbetering nodig: verouderd vastgoed belangrijk aandachtspunt, huidige economische 
waarde echter hoog (en leegstand laag). Met een private investeringsstrategie kan gericht gewerkt 
worden aan een verbeteringsslag van het terrein.  

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

- 
                              
    

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

- 
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Nijnsel/Nijnselseweg Zuid 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (begin) Lokaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Maatwerkoplossingen voor duurzaamheid: als terrein wel slagkracht vanwege omvang, echter wel 
veel kleinere MKB bedrijven aanwezig. 

 Uitbreidingsruimte: door herontwikkeling kan ruimte ontstaan voor kleinere bedrijvigheid. Inzet op het 
juiste bedrijf op de juiste plek. 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Huidige kwaliteit nog in orde, maar gerichte investeringen kunnen de levensduur verlengen. 
 Ondernemers en eigenaren zijn ‘in de lead’, maar overheid moet ook toekomstperspectief bieden. 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door herverkaveling en/of herstructurering. Bedrijventerrein is 
volledig uitgegeven. 

 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

- 
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Oude Haven/Dorshout 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (begin) (Boven)lokaal tot regionaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Duurzaamheidsdoelstellingen: grote bedrijven kunnen schaalvoordelen bieden in energietransitie/ 
verduurzaming. Ligging, gelegen nabij A50 en Zuid-Willemsvaart (Overslagterminal) maakt locatie 
aantrekkelijk voor slimme koppeling van stromen (circulaire economie). Grote bedrijven die voorop 
kunnen lopen/als ‘launching customer’ kunnen dienen. 

 Arbeidsmarkt: beschikbare arbeidspool is steeds vaker beperkende factor. Goed technisch 
geschoold/ opgeleid personeel van vitaal belang. Bedrijven kunnen zelf personeel opleiden of 
versneld kiezen voor automatisering/robotisering. 

 Arbeidsmarkt: om vacatures in te vullen wordt samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs 
steeds belangrijker. Het uitwisselen van studenten of flexibel inzetbare arbeidskrachten in een 
gezamenlijke pool kan hierin een bijdrage leveren. 

 Functiemenging: belangrijk om functie als bedrijventerrein te laten behouden, zeker als geen 
alternatief voor handen is.  

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Huidige kwaliteit nog in orde, maar gerichte investeringen kunnen de levensduur verlengen. 
 Ondernemers en eigenaren zijn ‘in de lead’, maar overheid moet ook toekomstperspectief bieden. 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

- 
 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

- 
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Rooiseheide 

 
 
 
 
 
 
 

Ligging 
 
 

 
 

 
 
 
 

Doelgroepen 
 

 
 
 
 

Regulier-gemengd 

 
 
 
 

Logistiek 

 
 
 
 

Industrie / HMC  Watergebonden 

 
Fase levenscyclus 

 
 
 
 

 
Oriëntatie 

 
Uitgeefbaar aanbod 

Fase II (eind) Lokaal 0 hectare 

 
 Op welke manier kan het terrein een rol vervullen in thema en waarom? 

Thema: 
Aantrekkelijk 

vestigingsklimaat 

 Lage EER score, dus kwaliteitsverbetering nodig: samen met ondernemers gericht (investerings-) 
herstructureringsplan maken. Mobiliteit: terrein matig bereikbaar, belangrijk aandachtspunt. 

 Uitbreidingsruimte: door herontwikkeling kan ruimte ontstaan voor kleinere bedrijvigheid. Inzet op het 
juiste bedrijf op de juiste plek. 

Thema: 
Kwaliteitsbehoud 

 Kwaliteitsverbetering nodig: verouderd vastgoed belangrijk aandachtspunt, huidige economische 
waarde echter hoog (en leegstand laag). Met een private investeringsstrategie kan gericht gewerkt 
worden aan een verbeteringsslag van het terrein. Gezien de ligging ook geleidelijke transformatie 
kansrijk. 

Thema: 
Uitbreidingsruimte 

lokale 
ondernemers 

 Ruimte creëren (perceelniveau), door middel van herstructurering. Bedrijventerrein is volledig 
uitgegeven. 
 

Thema: 
(Milieu)ruimte voor 

zwaardere 
bedrijvigheid 

- 
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Bijlage B: Vraagraming 
Inleiding 

We schetsen de actuele markvraag voor de periode 2018-2030 naar bedrijventerreinen in de gemeente 

Meierijstad. Hiervoor maken we gebruik van de vastgestelde vraagramingen van de provincie Noord-

Brabant. De provincie werkt samen met de vier Brabantse regio’s (RRO-gebieden: West-Brabant, Midden-

Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant) aan een gezonde bedrijventerreinenmarkt. De provincie 

stelt (tenminste) een keer per bestuursperiode een prognose op voor bedrijventerreinen.  

 

Modelmatige berekening van de uitbreidingsvraag, vervangingsvraag op basis van inventarisatie 

De modelmatige prognose voor bedrijventerreinen berekent de toename van het netto ruimtebeslag van 

bedrijventerreinen. Kortom: hoeveel extra bedrijventerrein is er nodig ten opzichte van de huidige 

voorraad aan bedrijventerreinen?  

 

De extra ruimte die nodig is wordt ook wel de uitbreidingsvraag genoemd. Daarnaast kan er extra 

ruimtevraag ontstaan als gevolg van transformatie (het onttrekken van een deel van de huidige 

bedrijventerreinenvoorraad). Deze ruimtevraag-component wordt vervangingsvraag genoemd en is 

inzichtelijk gemaakt door een inventarisatie onder gemeenten naar concrete transformatieplannen. 

 

Figuur 11: Schematische weergave uitbreidingsvraag en vervangingsvraag 

 

 

 

Bron: Stec Groep, 2018 

Vraag naar bedrijventerreinen in regio Noordoost-Brabant 

De uitbreidingsvraag naar bedrijventerrein in regio Noordoost-Brabant in de periode 2018-2030 bedraagt 

tussen de 128 en 303 hectare. Om de geprognotiseerde marktvraag naar bedrijventerreinen in Meierijstad 

inzichtelijk te krijgen maken we een indicatieve geografische verdeling van de uitbreidingsvraag in regio 

Noordoost-Brabant naar gemeenteniveau. We ramen de omvang van de vraag (kwantitatief). 

 

Voor gemeente Meierijstad is regio van Noordoost-Brabant de bestuurlijke regio. Regio Noordoost-Brabant 

is het schaalniveau waarop regionale bedrijventerreinenafspraken (zoals een programmering) worden 

gemaakt. Daarin zal ook ruimte zijn voor beleidsambities van individuele gemeenten.  

 

 



 
18.190 

Bedrijventerreinenvisie Meierijstad 48 

Verdeling op basis van verdeelsleutels 

Om wat te kunnen zeggen over de ruimtebehoefte van een individuele gemeente kijken we welk gedeelte 

van de totale uitbreidingsvraag in de regio Noordoost-Brabant beredeneerd aan de gemeente Meierijstad 

valt toe te rekenen. Dit kunnen we voor gemeente Meierijstad (indicatief) berekenen op basis van een 

gemiddelde van drie verdeelsleutel, te weten: 

 Aandeel in de uitgifte bedrijventerrein (netto hectare) in de periode 2008-2017 

Deze indicator geeft een beeld van de historische uitgiftedynamiek op korte termijn. Een gemeente die 

in de afgelopen tien jaren bovengemiddeld in trek blijkt te zijn, krijgt hierdoor een grotere koek van de 

vraag toebedeeld. 

 Aandeel in de werkgelegenheid op bedrijventerreinen (LISA 201711) 

De indicator geeft een beeld van de economische positie van verschillende gemeenten en regio’s op 

bedrijventerreinen (focusgebied van de behoefteraming). Daarmee krijgen gemeenten en regio’s met 

een hogere economische dynamiek op bedrijventerreinen een grotere koek van de vraag toebedeeld. 

 Aandeel in de uitgegeven voorraad / areaal bedrijventerrein (netto hectare) per 1-1-2018 

Deze indicator geeft een beeld van de economische positie van de gemeente op bedrijventerreinen, 

waarbij niet werkgelegenheid, maar de oppervlakte bepalend is. De indicator voegt een ruimtelijke 

component toe. De uitbreidingsvraag in de regio komt in de regel vooral van bestaande bedrijven, die, 

blijkt uit onderzoek van CBS, vaak over kortere afstand verhuizen (waarvan ruim twee derde binnen de 

eigen gemeente)12.  

 

We kiezen ervoor om bij de indicatieve verdeling te rekenen met een te verantwoorden gemiddelde dat 

zich logischerwijs bevindt tussen de uitersten van de drie verdeelsleutels (bandbreedte). Omdat het 

rekenen met verdeelsleutels altijd geënt is op historische data en niet op een gereed toekomstbeeld van de 

vestigingsdynamiek van het bedrijfsleven in de gemeenten en regio’s voor de komende jaren, wordt 

expliciet gesproken over een indicatieve verdeling. De bandbreedte (en geconstateerde delta tussen de 

hoogste en laagste waarde) geeft aan dat er variatie kan zitten in de uiteindelijke uitkomst. 

 

Verwacht aandeel Meierijstad in geprognotiseerde uitbreidingsvraag bedraagt circa 20% 

We kunnen bovenstaande vertalen naar de situatie Meierijstad om een beeld te schetsen van het 

‘marktaandeel’ van de gemeente in de regionale economie. In onderstaande tabel is het aandeel van 

Meierijstad ten opzichte de van regio Noordoost-Brabant opgenomen.  

 

Tabel 8: Aandeel gemeente Meierijstad per indicator  

Indicator Regio Noordoost-
Brabant 

Gemeente 
Meierijstad  

Aandeel 
gemeente 
Meierijstad 

Uitgifte op bedrijventerreinen in de periode 2008-2017 (in ha) 205,8 36,6 17,8% 
Werkgelegenheid op bedrijventerreinen in 2017 (in banen) 114.920 22.015 19,2% 
Totaal areaal bestaande bedrijventerreinen 1 jan 2018 (in ha) 2668,5 545,9 20,5%

Bron: Stec Groep 2018 op basis van IBIS provincie Noord-Brabant (peildatum 1-1-2018, correctie 1-1-2019) en LISA (2018);  

De verdeelsleutel met het laagste aandeel van gemeente Meierijstad in het totaal van regio Noordoost-

Brabant bedraagt 17,8% (verdeelsleutel gerealiseerde uitgifte op bedrijventerreinen in de periode 2008-

2017). Het hoogste aandeel bedraagt 20,5% (verdeelsleutel totaal areaal bestaande bedrijventerreinen).  

Het gemiddelde aandeel van Meierijstad bedraagt circa 19%.  

 

Gemeente Oss heeft in regio Noordoost-Brabant de hoogste uitgifte gerealiseerd (44,2 hectare), maar 

wordt op de voet gevolgd door Meierijstad (36,6 hectare). We merken op dat de grootste uitgifte in 

Meierijstad heeft plaatsgevonden in Veghel. Van de gerealiseerde uitgifte is in een periode van tien jaar 

bijna 80% (exact 78,7%) ‘geland’ in Veghel; in totaal 28,8 hectare. De overige 21% (7,8 hectare) is buiten 

enkele kavels op De Kampen en Nijnsel gerealiseerd op bedrijventerrein Duin in Schijndel (6,5 hectare).  

                                                        
11 LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.  
12 CBS (2013). https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/33/bedrijven-verhuizen-vooral-binnen-eigen-gemeente 
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Bij het beschouwen van de cijfers hebben we eveneens gekeken naar de drie jaren voor de economische 

crisis: te weten 2006 en 2007. Wanneer we dit doorrekenen constateren we dat gemeente Meierijstad over 

een periode van dertien jaar (2006-2017) de hoogste uitgifte heeft gerealiseerd in regio Noordoost-Brabant. 

In dat geval zou het aandeel van Meierijstad namelijk uitkomen op 25,9 % in plaats van 17,8%. In de jaren 

2006 en 2007 was de uitgifte opgeteld 37,3 hectare, waarvan 33,4 hectare op bedrijventerrein Doornhoek 

(Veghel). De uitgifte in slecht twee jaren is zodoende ongeveer gelijk aan de tien jaren die hierop volgden. 

Dit geeft goed weer hoe conjunctuurgevoelig de uitgifte is.  

 

Gelet op het feit dat uitgifte daarnaast in belangrijke mate afhankelijk is van beschikbaar (geschikt/courant) 

aanbod constateren we dat de indicator uitgifte op bedrijventerrein voor Meierijstad verklaarbaar een iets 

lager aandeel in vergelijking met de andere twee verdeelsleutels (en dus afhankelijk is van de conjunctuur). 

Aangezien de gerealiseerde uitgifte over de periode 2006-2017 vele malen hoger was in Meierijstad geeft 

dit voldoende houvast om uit te gaan van een toekomstig ‘marktaandeel’ van circa 20%. 

LET OP: VERDELING MET VERDEELSLEUTELS IS INDICATIEF 

We vertalen de regionale behoefteprognose naar een marktaandeel voor Meierijstad. We passen 

bovenstaande verdeelsleutels toe op de totale regionale uitbreidingsvraag in Noordoost-Brabant. Binnen 

die totale netto uitbreidingsvraag zijn er sectoren die sterk groeien (zoals logistiek & groothandel en 

industrie) en sectoren die minder sterk groeien. In een laag scenario zijn er zelfs sectoren waarvan de 

ruimtevraag afneemt (bijvoorbeeld ICT, zakelijke en overige dienstverlening). In deze eerste concept 

vertaling van de regionale behoefteprognose voor Meierijstad is hiermee geen rekening gehouden. Welk 

deel van de ruimtevraag specifiek aan gemeente Meierijstad valt toe te rekenen is dan ook onderdeel van 

de regionale afspraken die op basis van de prognose zullen worden gemaakt. Onderstaande conclusies 

over de hoogte van de ruimtevraag moeten dan ook zo worden geïnterpreteerd.  

 

Ruimtevraag Meierijstad tussen 25 tot 60 hectare tot en met 2030 

Voor de geraamde ruimtevraag in provincie Noord-Brabant en regio Noordoost-Brabant geldt:  

 De prognose geeft in drie scenario’s (laag, midden, hoog) aan welke ontwikkelingen verwacht kunnen 

worden, afhankelijk van de economische conjuncturele ontwikkelingen en hoe dit dan per kwalitatief 

segment kwantitatief uitpakt.  

 

We hanteren de berekende 20% als het ‘marktaandeel’ dat gemeente Meierijstad heeft in de geraamde 

uitbreidingsvraag binnen regio Noordoost-Brabant. Zie onderstaande tabel. 

 

Tabel 9: Aandeel Meierijstad in geprognotiseerde uitbreidingsvraag op basis van drie scenario’s 

 Gemeente Meierijstad 
(scenario laag) 

Gemeente Meierijstad 
(scenario midden) 

Gemeente Meierijstad 
(scenario hoog) 

Aandeel in uitbreidingsvraag regio 
Noordoost-Brabant 2018 t/m 2030 

20% * 128 ha = 
 circa 25,6 ha 

20% * 192 = 
circa 38,4 ha 

20% * 303 = 
circa 60,6 ha 

Bron: Stec Groep (2018) 

De verwachte ruimtevraag voor gemeente Meierijstad komt daarmee op minimaal 25 tot maximaal 60 

hectare in de periode 2018 tot en met 2030. In Meierijstad is (nog) geen sprake van vervangingsvraag. 

Uitgaande van het ‘midden’ scenario is een indicatieve ruimtevraag van circa 38,5 hectare realistisch 

(periode 2018-2030). Voor de periode 2019 t/m 2030 is deze ongeveer 36 hectare (indicatief) 

 

Voor zover bekend is er geen beleidsvoornemen om bestaand bedrijventerrein te transformeren naar een 

andere functie. Mocht zich transformatie voordoen, dan heeft dit uiteraard invloed op de ruimtevraag 

omdat vervangingsvraag ontstaat. Ook bij transformatie in het buitengebied kan sprake zijn van 

vervangingsvraag. 

 


