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Leeswijzer
De opzet van de nota is als volgt:

De Inleiding beschrijft de aanleidingen en uitgangspunten voor de nota. In Hoofdstuk 
2 Beleidskader wordt de relatie met andere beleidsnota’s, waaronder het rapport 
Kansen voor kwaliteit en het Convenant bedrijventerreinen en het Economisch 
Actieplan 2010 – 2014 geschetst. Hoofdstuk 3 geeft een korte samenvatting van 
het beleid zoals vastgelegd in de nota Ruimte voor kantoren en Ruimte voor 
bedrijven (2004). In hoofdstuk 4 wordt nagegaan wat er in de afgelopen zes jaren 
van de beleidsdoelstellingen is gerealiseerd. Kern van de nota zijn de hoofdstukken 
5 en 6. In hoofdstuk 5 worden de herziening en aanscherping van het beleid 
beschreven. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: de aanpak van 
het probleem van het overaanbod en de veranderde vraag, de noodzaak tot een 
inhaalslag herstructurering, de problematiek van de verkantorisering en voorzieningen 
op bedrijventerreinen, de huisvesting van de milieubedrijven, duurzaamheid en de 
regionale samenwerking. De nota sluit af met hoofdstuk 6 uitvoerings programma 
2010 - 2015. 

KANSEN voor KWALITEIT

een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerreinen 

Advies van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen 

Uitgebracht op 9 september 2009 aan 
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en de Minister van Economische Zaken 

tijdelijke versie 

t.b.v. aanbieding en perspresentatie 

zonder opmaak en beeldmateriaal 

(definitieve, gedrukte versie volgt in de loop van september 2008)
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Inleiding 1

Aanleiding en uitgangspunten

Eind 2004 heeft de gemeenteraad de nota’s Ruimte voor bedrijven en de Ruimte 
voor kantoren vastgesteld. De nota’s bevatten belangrijke uitgangspunten voor het 
sociaal economisch en ruimtelijk beleid. Zij vormen een basis voor de opstelling van 
bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen, kantoorlocaties en andere werklocaties.

Aanleidingen voor de aanscherping en herziening van het beleid zijn:
1. De ontwikkelingen in de kantoren- en bedrijventerreinenmarkt. Daarbij is te 

denken aan de krimpende beroepsbevolking, verplaatsing van productie 
bedrijven naar lage lonenlanden, opkomst van het flex- en thuiswerken en de 
verdienstelijking van de werkgelegenheid. 

2. De economische crisis. Vraag is welk effect de kredietcrisis heeft op vraag en 
aanbod in de kantoren- en bedrijventerreinenmarkt op de korte en middellange 
termijn. Hoe kan de werkgelegenheid in stand worden gehouden en kunnen de 
investeringen op peil blijven?

3. De klimaatsverandering noopt tot een bredere benadering van de duurzaam-
heid. Het energievraagstuk, biodiversiteit en integraal waterbeheer krijgen meer 
aandacht.

4. Het kwalitatief onderzoek bedrijventerreinen Waalboss (STEC 2009) vraagt om 
een doorvertaling naar het gemeentelijk beleid. Ook het rapport Kansen voor 
kwaliteit van de Commissie Noordanus en het Convenant bedrijventerreinen 
(een overeenkomst tussen rijk, provincies en gemeenten) geven aanwijzingen 
voor een beleidsaanpassing.

5. Tenslotte vragen onderwerpen zoals de verkantorisering bedrijventerreinen, de 
huisvesting van voorzieningen (medische praktijken, fitness, kinderopvang en 
sportscholen, et cetera) en de ruimtebehoefte van de milieubedrijven om een 
helder beleidsstandpunt.

Conform van de wens van de vorige gemeenteraad is gekozen voor één compacte 
nota waarin zowel het kantoren- als bedrijventerreinenbeleid is vastgelegd.

Nota
Ruimte voor bedrijven

’s-Hertogenbosch

Nota
Ruimte voor kantoren
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Beleidskader 2

2.1 Algemeen

De kantoren- en bedrijventerreinennota kan niet los worden gezien van rijksnota 
Ruimte, de provinciale structuurvisie en de Verordening Ruimte1 en de gemeentelijk 
structuurvisie. In deze nota’s zijn de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid vastge-
legd en worden de verschillende beleidsvelden in onderlinge samenhang geplaatst. 
Belangrijke thema’s zijn zorgvuldig ruimtegebruik, behoud van openheid van het 
landschap, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

De inhoud van de nota is sterk beïnvloed door het rapport Kansen voor Kwaliteit, 
het Convenant bedrijventerreinen, het onderzoeksrapport Kwalitatieve vraag naar 
bedrijventerreinen Waalboss-plus, het Economisch Actieplan 2010 – 2014 en het 
energie- en klimaatprogramma van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit is reden 
om kort op de inhoud van deze nota’s in te gaan.

2.2 Kansen voor kwaliteit 

Begin 2008 stelden de ministers van EZ en VROM de Taskforce (her)ontwikke-
ling Bedrijventerreinen in. Zij hebben de Taskforce, beter bekend als de Commissie 
Noordanus, gevraagd om met een oplossing te komen voor het probleem van de 
versnippering, verrommeling en de stagnatie van de herontwikkeling bedrijventer-
reinen. Ruim een zesde van de bedrijventerreinen in Nederland is ernstig vervuild, 
niet veilig en biedt een verminderde leefkwaliteit. 

1   De belangrijkste regels voor het aanleggen of uitbreiden van bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties uit de Verordening Ruimte zijn in de bijlage weergegeven

Herinrichting van het voormalige 
Michelinterrein met o.a. remise 
van Arriva
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De aanleg en het beheer van bedrijventerreinen in Nederland moet daarom anders. 
De afgelopen jaren zijn er bovendien te veel nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld. 
Door dit overaanbod komt de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen 
moeizaam van de grond. De Commissie komt met een strategie van enerzijds 
economische stadsvernieuwing (inhaalslag herstructurering op korte termijn) en 
anderzijds een verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt (op langere termijn). 
Nieuw is het voorstel om de bestuurlijke afspraken, maar ook de concrete uitvoering 
regionaal op te pakken. 

2.3 Convenant bedrijventerreinen

Eind 2009 hebben de ministers VROM, EZ en Binnenlandse Zaken, de provincies 
en de gemeenten het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 ondertekend. Doel 
van dit convenant is om gezamenlijk een succesvol, duurzaam en economisch 
verantwoord bedrijventerreinbeleid te voeren, dat bijdraagt aan de economische en 
ruimtelijke kwaliteit van Nederland. In het convenant is de rol van de verschillende 
bestuurslagen nauwkeurig vastgelegd. Verder bevat het convenant afspraken over:

- het hanteren van het Transatlantic Market scenario voor de behoefteraming van 
bedrijventerreinen;

- een inhaalslag herstructurering van 6.500 ha in de periode 2009 - 2013;
- regionale samenwerking bij de planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen;
- het gebruik van de SER-ladder2 en een daarop afgestemd uitgifteprotocol; 
- maatregelen om de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te 

verhogen (daarbij gaat het ondermeer om intensief en zorgvuldig ruimtegebruik, 
segmentering en landschappelijke inpassing);

- het duurzaam beheer en onderhoud van bestaande bedrijventerreinen (bv. door 
parkmanagement). 

2.4 Kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen  
 Waalboss-plus

De Stec Groep heeft in 2009 de kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen in 
Waalboss in kaart gebracht. Het rapport geeft aanbevelingen voor de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen, die een vertaling moeten krijgen in het gemeentelijk beleid. 
Onderwerpen, die daarbij de revue passeren zijn de forse inzet op herstructurering, 
de segmentering en de behoefte aan specifieke vestigingsmilieus (zoals locaties met 
een broedplaatsfunctie voor startende bedrijven, terreinen voor milieu- en afval bedrijven 
en de gemengde economische zones voor leisure, grote retail, zorg en dienstverlening). 
Stec Groep pleit voor een versterking van de regionale samenwerking.

2   SERladder is een denkmodel voor het inpassen van de ruimtebehoefte voor wonen, 
werken en infrastructuur. De ladder gaat uit van de volgende benadering. 1. Benut voor 
een functie zoveel mogelijk de beschikbare of door herstructurering opnieuw geschikt 
gemaakte ruimte. 2. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden van meervoudig 
ruimtegebruik. 3. Eerst als deze mogelijkheden geen soelaas bieden is uitbreiding van het 
ruimtegebruik aan de orde. 
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2.5 Economisch actieplan 2010 - 2014 

De gemeente heeft in 2008 professor Pieter Tordoir gevraagd een ontwikkelings-
visie voor ’s-Hertogenbosch op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de discussienota, 
Economisch Mission Statement voor ’s-Hertogenbosch. De discussienota is in de 
Commissie FES besproken. De raadscommissie ondersteunt de in het Economisch 
Mission Statement voorgestelde koers op hoofdlijnen: stimuleren van de vier zoge-
naamde groeikernen van de Bossche economie, via een groeistrategie ‘van 
binnenuit’ afgestemd op de kenmerken van de arbeidsmarkt: veel aandacht voor 
kleine groeiende bedrijven, voor economische clusters in stad en regio en voor het 
uitbouwen van pijlers met veel potentie. De vier groeikernen zijn:

- Stad van instellingen: bestuurlijk, juridisch en financieel centrum. 
- Cultuurstad: St. Jan, de historische binnenstad en Binnendieze en kleine cultuur 

in de vorm van evenementen; topkwaliteit, geen grote bekendheid, nieuwe faci-
liteiten in voorbereiding (o.a. Museumkwartier).

- Spil in groene sector: kennis- en onderwijscentrum op het terrein van agro en 
voeding en in regionaal verband omgeven door een scala aan bedrijvigheid in de 
agribusiness en voedingsmiddelenindustrie.

- Knooppunt van corridors. Door centrale ligging op knooppunt vervoersassen is 
’s-Hertogenbosch een uitgelezen vestigingsplaats voor zakelijke dienstverlening 
(ICT) en logistieke activiteiten, die zich op de regionale en bovenregionale markt 
richten. 

De groeikernen zijn nader geanalyseerd en beoordeeld op de bijdrage aan de 
arbeidsmarkt, woon- en leefklimaat, innovatie en bedrijfsomgeving. In het Econo-
misch actieplan 2010 – 2014 is vastgelegd hoe de economische structuurverster-
king de eerstkomende jaren vorm moet krijgen. Het actieplan concentreert zich – na 
analyse van de lokale economie en arbeidsmarkt – op de thema’s ondernemer-
schap & innovatie, promotie & acquisitie en onderwijs & arbeidsmarkt. 
Binnen innovatie wordt het accent gelegd op het versterken van kansrijke niches: 
zorg, voeding en gezondheid, ICT, energie en duurzaamheid. Promotie en acquisitie 
zijn gericht op het versterken van kansrijke niches en op het neerzetten van ’s-Herto-
genbosch als aantrekkelijke vestigingsplaats.
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2.6 Energie- en klimaatprogramma 2008 - 2015

In 2008 heeft de gemeenteraad het energie- en klimaatprogramma 2008-2015 
vastgesteld. De doelstelling is om in 2035 een klimaatneutrale gebouwde omgeving 
te realiseren en in 2050 als stad klimaatneutraal te zijn. Het energieverbruik zal eerst 
fors omlaag moeten en alle energie die in de stad gebruikt wordt komt uit duurzame 
bronnen, zoals windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Bedrijven nemen 
gemiddeld de helft van het energiegebruik binnen een gemeente voor hun rekening 
en vormen daarmee een belangrijke doelgroep voor klimaatbeleid. Voor de bedrijven 
in de gemeente levert energiebesparing ook kostenbesparing op. 
Aantrekkelijke toekomstbestendige kantoorlocaties, bedrijventerreinen en andere 
werklocaties moeten worden ontwikkeld om de ambitieuze milieudoelstellingen te 
realiseren.
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Kantoren- en bedrijventerreinen- 3 
beleid 2005 - 2015

3.1 Algemene werkgelegenheidsdoelstelling

In de nota Ruimte voor bedrijven (vastgesteld in 2004) is voor ’s-Hertogenbosch de 
volgende werkgelegenheidsdoelstelling geformuleerd: Een groei van het aantal 
arbeidsplaatsen van 94.000 in 2002 naar 114.000 in 2020. Dit komt neer op een 
groei van 20.000 arbeidsplaatsen, of een gemiddelde groei van ruim 1.000 arbeids-
plaatsen per jaar.
De ruimtebehoefte wordt bepaald door de groei van de beroepsbevolking in de 
stad, maar ook door de werkgelegenheidsfunctie van de stad voor de regio. Doel-
stelling van het sociaal economisch beleid is voldoende ruimte te creëren om de 
bedrijven, kantoren, winkels en voorzieningen in de stad te huisvesten.

3.2 Ruimte voor bedrijven, bedrijventerreinenvisie  
 2005 - 2015

’s-Hertogenbosch kiest in de nota Ruimte voor bedrijven (2004) voor een meer-
voudige aanpak:
1. Prioriteit heeft het beter laten functioneren van bestaande bedrijventerreinen;
2. Inbreidingsmogelijkheden in het stedelijk gebied maximaal benutten;
3. Ontwikkeling van nieuwe terreinen vindt alleen plaats indien strikt noodzakelijk;
4. Terreinen in de regio inzetten voor bedrijven, waarvan de huisvestingsvraag niet 

in de eigen gemeente kan worden gehonoreerd.

Het accent bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen verschuift van een op kwan-
titeit naar een meer op kwaliteit gerichte benadering; elke hectare bedrijventerrein 
dient een optimaal afgewogen bijdrage te leveren aan de stedelijke economie. De 
herstructurering wordt energiek aangepakt, met daarbij het accent op de Riet-
velden, het Ertveld en de Spoorzone. Duurzaamheid en intensief ruimtegebruik zijn 
kernthema’s bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen. 

De ontwikkeling van Kloosterstraat kreeg hoge prioriteit. Het terrein zou worden 
ontwikkeld als hoogwaardig bedrijventerrein. Ditzelfde geldt voor de locaties  
Rosmalense Plas en de Meerendonk. Nadrukkelijk wordt gekozen voor economi-
sche structuurversterking en het benutten van de economische potenties die voor 
een belangrijk deel te maken hebben met de gunstige ligging aan de A2. Treuren-
burg, Groote Vliet en Empel-Zuid worden ontwikkeld als gemengd terrein. Ruimte 
voor logistieke bedrijvigheid ontstaat op de Rietvelden door herstructurering. Er 
worden in ’s-Hertogenbosch geen nieuwe zware bedrijventerreinen ontwikkeld. Bij 
gewenste verplaatsing worden de bedrijven ingepast op de bestaande zware 
bedrijven terreinen.
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3.3 Ruimte voor kantoren, kantorenvisie 2004- 2015

De kantorenvisie gaat uit van een nieuwbouwprogramma van 255.000 m² in de 
periode 2004 – 2015. In de eerstkomende vijf jaar wordt uitgegaan van een gemid-
delde nieuwbouwproductie van 20.000 m²,  daarna van 25.000 m². Met een tijdelijk 
verlaagd nieuwbouwprogramma zou het bestaande overaanbod moeten verdwijnen.
’s-Hertogenbosch voert met betrekking tot de ontwikkeling van grootschalige 
kantoorlocaties een selectief vestigingsbeleid. Dit houdt in dat slechts één locatie 
tegelijkertijd wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van het Paleiskwartier heeft prio-
riteit, daarna volgen Station Oost en Avenue2. Duidelijkheid voor marktpartijen staat 
centraal. Uitgangspunt is locaties, waar de bouw eenmaal is gestart af te maken 
alvorens naar een nieuwe locatie over te stappen.
De ontwikkeling van kleinschalige kantoren (≤ 1.000 m²) krijgt meer ruimte. Mogelijke 
locaties zijn: de stedelijke verbindingsassen en vrijkomende VAB terreinen3. 
Daarnaast biedt de herontwikkeling van het GZG-terrein, de Kom Rosmalen en de 
nieuwbouwmogelijkheden in de Groote Wielen en Willemspoort voor dit segment 
perspectief.

De gemeente stimuleert actief het vertrek van grote kantoren uit de binnenstad. 
Deze kantoren kunnen zich hier door de schaarste aan ruimte minder goed ontwik-
kelen en ondervinden in toenemende mate problemen met de bereikbaarheid. De 
binnenstad is door haar fijnmazige structuur meer geschikt voor de vestiging van 
kleinschalige kantoren. Ook biedt verplaatsing kansen voor herstructurering en 
ruimteclaims van andere stedelijke functies.
De gemeente is pro-actief met het uit de markt nemen van verouderde incourante 
kantoorruimte. De taakstelling is om tot 2010 in de bestaande kantoren minimaal 
200 woningen en appartementen te realiseren. Op deze wijze krijgt de nieuwbouw in 
de kantorenparken een impuls en blijft de kwaliteit van de kantorenvoorraad op peil.
Bedrijventerrein is schaars. Daarom verzet de gemeente zich tegen de verkanto-
risering bedrijventerreinen. De gemeente wil dit doel bereiken door een duidelijke 
formulering van het beleid, overleg met marktpartijen en handhaving.

3  Terreinen voor Algemene en bijzondere doeleinden

Magistratenlaan

Ruimte voor 
kantoren
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Ontwikkelingen periode  4 
2004 - 2010

Wij zijn nu zes jaar verder. Wat is er van het in de bedrijven- en kantorenvisie gefor-
muleerde beleid terecht gekomen?

4.1 Werkgelegenheidsdoelstelling

’s-Hertogenbosch telt volgens I&O Research per 1 mei 2009 circa 99.370 arbeids-
plaatsen. De afgelopen vijf jaren is de werkgelegenheid gemiddeld met ruim 1.000 
arbeidsplaatsen per jaar gegroeid. Een sterke groei is te zien in het begin van de 
periode, de laatste jaren stagneert de groei en neemt het aantal arbeidsplaatsen zelfs 
af. De verwachtingen voor de eerstkomende jaren zijn vanwege de economische 
recessie niet positief. Een extra inspanning is nodig om de werkgelegenheidsgroei 
weer te laten aansluiten bij de groei van de beroepsbevolking.

Ruim 30% van de werkgelegenheid bevindt zich op bedrijventerreinen, 18,5% op 
kantoorlocaties, 18% in de binnenstad, 4,5% in de winkelcentra, 4,0% op zorglo-
caties, en 25 % in de rest van de stad.  De sterkste groei deed zich de afgelopen 
jaren voor bij kantoorlocaties en de zorgparken/ onderwijsboulevard. De werkge-
legenheid op bedrijventerreinen blijft absoluut redelijk constant. Een terugloop van 
werkgelegenheid is te zien bij de winkelcentra. Opvallend is de toename van de 
werkgelegenheid gespreid in de stad. Zij kan worden verklaard door de groei van 
het aantal startende bedrijven, waaronder veel ZZP-ers die vanuit hun woning een 
bedrijf voeren. De woonwijken hebben een belangrijke broedplaatsfunctie.

4.2 Bedrijventerreinenmarkt

’s-Hertogenbosch heeft per 1 januari 2010 770 ha bruto en 550 ha netto bedrijven-
terrein. De planningsopgave uit de nota Ruimte voor bedrijven om vóór 2010 het 
bedrijventerrein Empel-Zuid, Rosmalense Plas en Kloosterstraat te ontwikkelen is 
niet gehaald. 

Bedrijfslocaties 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 2005-2009

      toename %

Binnenstad 17551 17369 18703 18992 17985 434 2,5

Bedrijfsterreinen 29904 29425 30347 30648 29944 40 0,1

Kantoorlocaties 15977 17265 17014 17144 18222 2245 14,1

Winkelcentra 4540 4171 4368 4424 4322 -218 -4,8

Zorgparken, onderwijsboulevard 3682 3712 4080 3894 3933 251 6,8

Overig 22314 23923 24383 24411 24637 2323 10,4

Eindtotaal 93968 95865 98895 99513 99043 5075 5,4

Tabel 1 Spreiding van de werkgelegenheid over de verschillende werklocaties 
periode 2005 – 2009. Bron: I&O. Bewerking: O&S gemeente ’s-Hertogenbosch.
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In het kader van de Discussienota Werk- en Woonlocaties heeft de gemeenteraad 
besloten definitief af te zien van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kloosterstraat. 
Het bestemmingsplan Empel-Zuid/Rosmalense Plas is eind 2009 in procedure 
gebracht. Voor de 1e fase van Empel-Zuid is verkorte procedure gevoerd. Het 
terrein is inmiddels bouwrijp.
Voortgang is geboekt met de planvorming voor het regionale bedrijventerrein 
Heesch West. 

Tot 2005 was de voorraad bedrijventerreinen uiterst krap (< 15 ha). Door de ontwik-
keling van Treurenburg en de Groote Vliet is er iets meer lucht ontstaan. Per 1 
januari 2010 bedraagt de totale restcapaciteit circa 37 ha, waarvan 25 ha op nieuwe 
terreinen en 12 ha op bestaande terreinen. 
De gemiddelde uitgifte lag de afgelopen vijf jaar op 2,5 ha per jaar. Projectont-
wikkelaars en aannemers hebben in die periode een vergelijkbaar aanbod gereali-
seerd (denk aan de herontwikkeling van het Bovarterrein (Kruisstraat), de herinvulling 
van het CHV terrein en het Michelinterrein (de Rietvelden). 

Ook het aanbod van bedrijfsruimte neemt de laatste jaren toe. Per 1 januari 2010 
werden 83 bedrijfspanden te huur en koop aangeboden met een gezamenlijke 
oppervlakte van 163.000 m². Uitgaande van een totale voorraad bedrijfsruimte van 
1.619.000 komt dit neer op een aanbodspercentage van ruim 10%. Het aanbod 
van panden is zeer gevarieerd; naast oudere minder courante panden gaat het om 
moderne panden (vb. een aantal nieuwbouwpanden aan Siloweg de Rietvelden en 
Kievitsven Kruisstraat). Bij een nadere analyse blijkt dat slechts een beperkt deel 
van de panden (11 van de 83 panden, 32.600 m²) daadwerkelijk leegstaat dan wel 
langdurig (drie jaar of langer) wordt aangeboden4.

Er is een voortdurende druk van bedrijventerreinvreemde sectoren, zoals kantoren, 
fitnesscentra, sport voorzieningen e.d. om zich op bedrijventerreinen te willen 
vestigen. Dit manifesteert zich het sterkst bij de binnenstedelijke bedrijventerreinen. 
Het ruime aanbod van panden, de relatief lage huren en koopprijzen zijn daarbij een 
belangrijk motief. Met de wijziging van de samenstelling van de werkgelegenheid 
verandert ook de verschijningsvorm van de bedrijventerreinen. Bedrijven hechten 
een steeds hogere waarde aan een locatie en een pand met uitstraling. Tegelijkertijd 
blijven er bedrijven, waaronder starters die voor hun functioneren zijn aan gewezen 
op goedkope locaties en huisvesting, plaatsen met een broedplaatsfunctie.

4   Panden, die drie jaar of langer worden aangeboden worden als leegstand aangemerkt.

Het terrein langs de Rosmalense 
plas wordt ontwikkeld tot een 
hoogwaardig bedrijventerrein
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Op 1 januari 2010 werden 136 kantoorpanden te huur en/of koop aangeboden. De 
aangeboden kantoorruimte had een oppervlakte van 123.772 m² b.v.o. Uitgaande 
van een kantorenvoorraad van 982.000 m² b.v.o. komt dit neer op een aanbodsper-
centage van 12, 6%. Ongeveer 20% van de panden (27 panden, 42.300 m²) staat 
leeg dan wel wordt drie jaar of langer aangeboden. 
Daartegenover staat de opname. Die blijft in ’s-Hertogenbosch ondanks de econo-
mische recessie op een redelijk niveau; gemiddeld werd de afgelopen periode circa 
45.000 m² kantoorruimte per jaar opgenomen. De kantorenmarktratio (verhouding 
opname: aanbod) daalt, maar ligt hoger dan in de andere kantorensteden (met 
uitzondering van Zwolle). Ook in voorgaande jaren was de kantorenmarkt hier 
krapper dan in andere steden/regio’s.
Een relatief groot deel van het aanbod bevindt zich op de bedrijventerreinen (33%). 
Mede door de verdienstelijking van de werkgelegenheid neemt de druk tot verkan-
torisering en oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen toe.

De kantorenmarkt is de laatste jaren sterk in beweging. Allereerst zien wij een 
tendens tot schaalvergroting. Regiokantoren worden landsdeelkantoren. Een 
aantal grote accountantskantoren in ’s-Hertogenbosch is opgeheven en samen-
gevoegd met zusterorganisaties in Eindhoven (Deloitte, PriceWaterhouseCoopers 
en Mazars). Tegelijkertijd vestigen zich accountantskantoren uit de regio, die meer 
de MKB bedrijven als klant hebben, in de stad (vb. HLB van Daal & Partners en 
Nagtzaam Accountants). Een en ander kan niet los worden gezien van de wet en 
regelgeving, waarbij het toezicht is verscherpt en eisen worden gesteld aan verslag-
legging en dataopslag. Ook de bankwereld is door de overnames flink door elkaar 
geschut. 

De kantorenmarkt kampt door de economische crisis met forse vraaguitval. 
Veel bedrijven bezuinigen op huisvesting en stellen investeringsbeslissingen uit. 
Beleggers zijn niet meer zeker van positieve waardeontwikkeling op lange termijn en 
eisen daarom een hoger aanvangsrendement. Het ruimtegebruik in kantoren wijzigt 
door het Nieuwe Werken, de invoering van flexplekken en thuiswerken. Algemeen 
is de verwachting dat de ‘booming’ kantorenmarkt van vóór de eeuwwisseling 
voorlopig niet terugkeert.

De herstructurering de Rietvelden begint zijn vruchten af te werpen; door verplaat-
sing van bedrijven en nieuwbouw is de uitstraling van het terrein aanzienlijk 
verbeterd. Ook is gestart met de herinvulling van het voormalig CHV-terrein, Miche-
linterrein en Coopergroepterrein. Hier ligt nog een zware opgave; op de Rietvelden 
ligt op dit moment nog ruim 20 ha terrein braak (dit is inclusief de braakliggende 
terreinen van derden). Ondanks dit relatief ruime aanbod is een aantal grootschalige 
bedrijven de afgelopen jaren uit de stad vertrokken (vb. Dobotex, Elho en Xenos).

Het nieuwe hoofdkantoor van 
Essent
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4.3 Kantorenmarkt

’s-Hertogenbosch is in de laatste decennia van de vorige eeuw uitgegroeid tot een 
echte kantorenstad. Met een kantorenvoorraad van circa 982.000 m² b.v.o. komt 
‘s-Hertogenbosch in de rangorde van Nederlandse kantorensteden op de achtste 
plaats.
Kort na de eeuwwisseling is de vraag naar kantoren ingezakt door vraaguitval in de 
zakelijke dienstverlening en de ICT. Mede door het gereedkomen van nieuwbouw 
plannen, die nog in de pijplijn zaten, is een overaanbod en leegstand van kantoor-
ruimte ontstaan (zgn. varkenscyclus).
In de nota Ruimte voor kantoren is op deze situatie gereageerd door vermindering 
van de nieuwbouw en een proactief beleid ten aanzien van het uit de markt nemen 
van incourante kantoorruimte. Dit beleid begon zijn vruchten af te werpen. Het 
aanbod van kantoorruimte was dalend, maar is onder invloed van de economische 
crisis weer gestegen. 
De in 2003 met de gemeenteraad afgesproken taakstelling om tot 2010 in incou-
rante kantoorpanden minimaal 200 woningen/appartementen te realiseren is 
gehaald. Daarboven is nog een aantal plannen voor de omzetting van kantoorruimte 
in woningen (ca. 350 woningen) in ontwikkeling. 

4.4 Conclusie

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de laatste jaren wat betreft de uitbreiding van 
bedrijventerreinen en kantorenlocaties een schaarste beleid gevoerd. Dit beleid was 
onder de gegeven omstandigheden goed. Het heeft de stad een betere uitgangs-
positie gegeven ten opzichte van andere steden; het aanbod en de leegstand zijn 
hier relatief laag. Desondanks zijn ook in ‘s-Hertogenbosch de gevolgen van de 
kredietcrisis voelbaar. De ontwikkeling van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid 
stagneert. De voorraad en het aanbod van bedrijventerreinen, bedrijfs- en kantoor-
ruimte nemen zodanig toe, dat het voor projectontwikkelaars, beleggers en onder-
nemers minder interessant wordt om in bedrijfsvastgoed te investeren. 
Het overaanbod en de leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden vragen meer 
aandacht. Een fundamentele herbezinning op de ruimtebehoefte voor bedrijven, 
kantoren- en andere werklocaties is gewenst. Extra inspanning is nodig om de 
bedrijven- en kantorenmarkt weer in evenwicht te brengen. Dit vraagt een scherp en 
innovatief beleid met een bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de bedrijfsomge-
ving en van de kantoor- en bedrijfspanden. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de gewijzigde ruimtevraag. Zonder extra inspanning zal de werkgelegenheid in 
de stad achter blijven bij de behoefte. Samen met de ondernemers en regioge-
meenten moet worden gezocht naar het juiste gereedschap om de problemen in 
de vastgoedmarkt op te lossen. Het gaat daarbij ook om het benutten van kansen. 
‘s-Hertogenbosch heeft in het Economisch Actieplan gekozen voor het versterken 
van kansrijke niches: zorg, voeding en gezondheid, ICT, energie en duurzaamheid.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aanbod kantoorruimte 143.492 133.178 116.762 108.292 110.178 123.772

Opname kantoorruimte 36.700 62.700 51.800 38.400 35.000 onbekend

Kantorenmarktratio 25,6 47,1 44,4 35,5 31,8 onbekend

Tabel 2 Ontwikkeling aanbod en opname kantoorruimte gemeente 
‘s-Hertogenbosch in m² b.v.o. periode 2005 – 2010. Bron: Property.nl,  
RSP makelaars en DTZ Zadelhoff
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Nieuw kantoren- en  5 
bedrijventerreinenbeleid

5.1 Ruimtebehoefte Waalboss – Plus en ‘s-Hertogenbosch 

5.1.1 Kwantitatief, nieuwe behoefteprognose
De vraag naar bedrijventerreinen in Waalboss-Plus5 bedraagt voor de periode 2008 
– 2020 volgens een prognose van ETIN adviseurs circa 700 ha netto bedrijven-
terrein. De berekening is gebaseerd op het meest gunstige groeiscenario uit de 
Bedrijfslocatiemonitor van het Centraal Planbureau, Global Economy. In het kader 
van het convenant bedrijventerreinen is besloten over te gaan naar een meer 
gematigd groeiscenario (Transatlantic Market) om te voorkomen dat er landelijk 
een overschot aan bedrijventerreinen ontstaat. De Provincie heeft ETIN opdracht 
gegeven een nieuwe behoefte-prognose bedrijventerreinen voor de Brabantse 
regio’s op te stellen. De voorlopige resultaten wijzen uit dat de behoefte veel lager 
ligt dan tot dusver werd aangenomen. Bespreking van de definitieve resultaten 
in het Regionaal Ruimtelijk Overleg zal binnenkort plaatsvinden. Rekening moet 
worden gehouden met een lagere groei van de beroepsbevolking. Bovendien zal de 
vraag naar kantoren- en bedrijventerreinen worden gedrukt door de groei van het 
aantal ZZP-ers, flexplekken en de verruimde mogelijkheden van het thuiswerken. 
Daartegenover staat de extra ruimte, die nodig is als gevolg van transformatie. Er zal 
voldoende schuifruimte moeten zijn om de herstructurering te kunnen laten plaats-
vinden. De waarde van de prognose is vooral die van planningskader. Door confron-
tatie van vraag en aanbod ontstaat een globaal beeld van de behoefte aan nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerreinen.
Op dit moment is door de kredietcrisis sprake van een ruime arbeidsmarkt. Dit 
heeft ook zijn consequenties op de bezetting van de kantoor- en bedrijfsruimte; veel 
bedrijven zijn de laatste jaren gekrompen en hebben ‘overruimte’. Bij het aantrekken 
van de economie zal deze ‘overruimte’ het eerst worden gevuld. Zij heeft een 
matigend effect op de ruimtebehoefte op de korte termijn. 
Bij de bestemmingsplannen zal worden uitgegaan van de door de provincie uitge-
brachte prognose. De prognose zal worden ingekleurd met actuele gemeentelijke 
cijfers, zoals de inschrijvingen voor een bedrijfskavel6, restcapaciteiten, aanbod- en 
leegstands- en uitgiftecijfers. 

Het overaanbod kantoor- en bedrijfsruimte wordt in toenemende mate als een 
probleem ervaren. Tot dusver werd het overaanbod als een conjunctureel probleem 
beschouwd. Door de economische crisis heeft het probleem zich echter verdiept en 
krijgt een structureel karakter. Steeds meer groeit het besef dat ingrijpende maatre-
gelen nodig zijn om de kantoren- en bedrijvenmarkt weer in evenwicht te brengen.

5  Waalboss inclusief Boxtel.
6   Op 1 januari 2010 stonden 99 bedrijven voor een bedrijfskavel ingeschreven. De grootste 

vraag richt zich op de Groote Vliet (30 bedrijven met een ruimtevraag van 13,6 ha), 
Treurenburg (23 bedrijven,  5,5 ha), Empel-Noord (21 bedrijven, 3,8ha) en Empel-Zuid (19 
bedrijven, 3,9 ha).  De vraag komt voor 29% uit de sector zakelijke dienstverlening en voor 
20% uit de groothandel.
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Toenmalige minister Huizinga heeft een flitsonderzoek laten uitvoeren om de 
verschillende oorzaken van leegstand in kaart te brengen. Een kantorentop is 
gehouden, waarin is vastgesteld dat de grote omvang van de structurele leegstand 
een ernstig probleem is. De afspraak is gemaakt om in het najaar met een plan van 
aanpak, actieprogramma te komen. Kern van de aanpak is dat ieder zijn rol pakt. 
Gemeenten zullen minder grond voor nieuwe kantoren en bedrijven moeten 
uitgeven, zolang bestaande locaties herontwikkeld kunnen worden. Beleggers en 
ontwikkelaars zullen zich moeten inzetten voor de herontwikkeling en het verduur-
zamen van de bestaande voorraad. 
De minister wil wettelijk vastleggen, dat nieuwe locaties buiten bestaand stedelijk 
gebied geen werkbestemming mogen krijgen, als bestaande locaties nog voldoende 
mogelijkheden voor herontwikkeling bieden. De mogelijkheden om gebouwen 
tijdelijk een andere bestemming te geven worden met het Besluit Omgevingsrecht 
verruimd naar 10 jaar (was 5 jaar). Fiscale maatregen zoals het schrappen van 
overdrachtsbelasting bij herontwikkeling en het verlagen van de BTW bij verbouw-
activiteiten worden overwogen. De VNG heeft een voorstel gedaan voor een heffing 
op nieuwbouw in regio’s waar veel leegstand is. Dat geld moet in een herstructure-
ringsfonds worden gestort.
De gemeente moet actief met het voorraadbeheer aan de slag. Op korte termijn 
moet daarbij worden gedacht aan de volgende maatregelen:
- terughoudendheid bij het ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties en bedrijven-

terreinen en het bouwen van nieuwe panden;
- meer aandacht voor de herontwikkeling van verouderd vastgoed;
- ruimhartig en creatief meedenken over mogelijkheden tot tijdelijke verhuur en 

gebruik van leegstaande panden; 
- stimuleren van de onttrekking van incourant vastgoed door functiewijziging en sloop.
De gemeente zal over de aanpak overleg voeren met makelaars en projectontwik-
kelaars. Met de eigenaren van grote leegstaande panden zal contact worden gelegd 
om tot een goede invulling te komen. De gemeente wil ondernemers die huisvesting 
zoeken nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheden van het bestaand vastgoed, geheel 
in de geest van het uitgifteprotocol Waalboss.
Tegelijkertijd moet er voor innovatieve groeibedrijven ruimte blijven voor nieuwbouw, 
in overeenstemming met de werkgelegenheidsfunctie van de centrumgemeente. 
Het gaat om maatwerk, waarbij de belangen voor het bedrijf en de gemeente goed 
moeten worden afgewogen. In de aansturing en begeleiding van de bedrijven speelt 
het accountmanagement een belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is het ‘juiste 
bedrijf op de juiste plaats’. 

Per 1 oktober 2010 is de Wet Kraken en Leegstand in werking getreden. Gemeenten 
kunnen een leegstandsverordening vaststellen. In de verordening kan worden vast-
gelegd dat eigenaren een meldingsplicht van leegstand hebben, een leegstandsre-
gister wordt bijgehouden en de gemeente na overleg met de eigenaar een gebruiker 
kan voordragen. De gemeente kiest er vooralsnog voor om geen leegstandsveror-
dening vast te stellen. De leegstaande panden zijn grosso modo bekend; de veror-
dening heeft voor ’s-Hertogenbosch op dit moment weinig toegevoegde waarde. 

5.1.2 Kwalitatief
Volgens Stec Groep7 komt 90 tot 95% van de behoefte aan bedrijventerrein van 
bestaande bedrijven die in de regio gevestigd zijn of daar starten. De toestroom 
van bedrijven van buiten is in de regio beperkt. Wel heeft de regio in potentie de 
kwaliteiten voor een sterkere bovenregionale positie. Met name met de locaties 
Meerendonk en Avenue2 heeft ’s-Hertogenbosch sterke troeven in handen.
De werkgelegenheid in de nijverheid en transportsector krimpt, terwijl die in de 
handel, zakelijke en maatschappelijke dienstverlening groeit. 

7   Stec Groep heeft in opdracht van de provincie en de gemeenten het onderzoeksrapport 
Kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen in de regio Waalboss – Plus (2009) uitgebracht.
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Er is sprake van een ‘verdienstelijking’ van de werkgelegenheid. Dit heeft consequen-
ties voor de vraag naar bedrijventerreinen en kantorenlocaties.
Stec Groep onderscheidt naar verschijningsvorm drie categorieën bedrijventerrein: 
hoogwaardig, gemiddeld en functioneel/traditioneel bedrijventerrein. Naar type terrein 
correspondeert dit met de volgende indeling: hoogwaardig bedrijvenpark, modern-
gemengd terrein en werkterrein.
De hoogwaardige vraag vormt het topje en maakt tot en met 2020 ongeveer 15% van 
de totale bedrijventerreinenvraag uit. Het gaat om bedrijven die bovengemiddeld geïn-
teresseerd zijn in locaties waar aandacht besteed is aan uitstraling en beeld kwaliteit 
en die ook bereid zijn hiervoor extra huisvestingslasten te betalen. De hoogwaardige 
vraag concentreert zich in de gemeente ’s-Hertogenbosch (20% tot 30% van de vraag) 
en in mindere mate in Oss en Waalwijk (10% van de vraag). 
Voor de meeste bedrijven (circa 65% tot 80%) in Waalboss-Plus volstaat een normaal 
kwaliteitsniveau van pand en bedrijventerrein. De gebruikers waarderen een goede 
stedenbouwkundige opzet van het terrein en de architectuur van het pand. Het pand 
en terrein dat zij zoeken moet goed passen bij de bedrijfsactiviteiten en er goed uitzien.
Tot slot is er een groep, zo’n 10 % tot 25% van de ruimtevraag, waarvoor de uitstraling 
van omgeving er nauwelijks toe doet. Deze ondernemers zoeken naar locaties met zo 
laag mogelijke huisvestingskosten. 

Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de problematiek van de knelpuntbe-
drijven. Onder knelpuntbedrijven rekent Stec Groep de logistieke bedrijven en zware 
bedrijven (milieucategorie 4, 5 en 6). 
De vraag naar logistieke terreinen raamt Stec op circa 20% van de totale ruimtevraag. 
De vraag naar grootschalige, zware bedrijven is bijna even groot (15% - 20%). Logis-
tieke bedrijven zullen zich vooral richten op de moderne gemengde terreinen, zware 
bedrijven zijn meer aangewezen op bestaande functionele werkterreinen.

 

Verschijningsvorm Hoogwaardig Gemiddeld Functioneel

Type terrein Hoogwaardig bedrijvenpark Modern-gemengd terrein Werkterrein

‘s-Hertogenbosch 20 - 30% 55 - 65% 10 - 20%

Waalboss - Plus 15% 65 - 80% 10 - 25%
      
      Tabel 3 Verdeling vraag naar verschijningsvorm en type terrein ’s-Hertogenbosch 

en Waalboss - Plus. Bron: Stec Groep 2009
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Op dit moment is er in de regio nauwelijks tot geen aanbod in het hoogwaardige 
segment en is ook het aanbod van functionele werkterreinen in de regio beperkt. In 
het modern gemengde segment is sprake van een redelijk evenwicht.
Kwalitatief is het aanbod goed verdeeld over de regio. Zo is het gunstig dat de hoog-
waardige geplande locaties vooral in ’s-Hertogenbosch liggen, hier is immers ook de 
meeste vraag naar hoogwaardig terrein. Ruimte voor het modern-gemengde segment 
is vooral te vinden in de flanken, op de terreinen Vorstengrafdonk, Haven VII en de 
geplande terreinen Heesch-West en Baardwijk Buiten/Haven VIII. De twee laatstge-
noemde terreinen en de Brand II bieden in potentie ook kansen voor de opvang 
van bepaalde knelpuntbedrijven. Een deel van de behoefte van knelpuntbedrijven zal 
echter op bestaande zware bedrijventerreinen in Oss en ’s-Hertogenbosch moeten 
worden geaccommodeerd. 

Voor de nieuwe vragers op de bedrijventerreinenmarkt adviseert Stec Groep thema-
parken en Gemengde Economische Zones (GEZ) te ontwikkelen. Een goed voorbeeld 
van een themapark in ’s-Hertogenbosch is het food&health businesspark Willems-
poort. Avenue2 en de Meerendonk komen volgens het advies van het onderzoeks-
bureau in aanmerking voor een ontwikkeling tot gemengd economisch gebied met 
kantoren, kantoorachtige bedrijven, bedrijfshallen, wonen en grootschalige centrum-
voorzieningen. 

De ontwikkeling van deze gebieden kan plaatsvinden volgens het principe werk -
land schap, waarbij een heldere groenstructuur en functiemenging uitgangspunten 
zijn, maar de vraag uit de markt uiteindelijk bepaalt hoe sterk de verschillende 
functies een plek krijgen.

In het midden bovenin:
Themapark food & health 
businesspark Willemspoort

 Bruto ha Start uitgifte

Empel - Zuid, fase 2 13 2010

Rosmalense Plas 18 2012

Uitbreiding de Brand (nat bedrijventerrein) 12 2014

Meerendonk (herstructurering, incl. de Kruithoorn), werklandschap 35          > 2015

Avenue2 (werklandschap; kantoren, voorzieningen, woningen en bedrijven) 50 > 2015

 128  

Tabel 4. Gepland aanbod bedrijventerreinen gemeente ’s-Hertogenbosch in ha,  
periode 2010 – 2020. Bron: gemeente ’s-Hertogenbosch.
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5.1.3 Confrontatie vraag en aanbod
Het aanbod van bedrijventerreinen in ’s-Hertogenbosch voor de komende jaren 
omvat 128 ha bruto (93 ha netto). Het gaat om relatief kleine bedrijventerreinen, 
voor een belangrijk deel gelegen langs de A2. Daarnaast is de gemeente trekker 
en participant bij de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Heesch-West.

De verwachting is dat de stad op de middellange termijn voldoende ruimte heeft 
om de bedrijven te kunnen huisvesten. Een groot deel van de bedrijven zal kunnen 
worden gehuisvest op de bestaande bedrijventerreinen. De laatste jaren zijn het 
aanbod en de leegstand, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, sterk toege-
nomen. De gemeente zet daarom zwaar in op herstructurering en verbetering van 
bestaande terreinen. Dit tempert de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen.
Met de voorraadontwikkeling wordt pas op de plaats gemaakt omdat anders een 
overaanbod aan bedrijventerreinen ontstaat. Wel zal worden gestart met de plan-
ontwikkeling voor de Brand II. Het gaat hierbij om zogenaamd ‘nat’ bedrijventerrein, 
dat tegelijkertijd met de omlegging van de Zuid Willemsvaart wordt gerealiseerd. 

Ook zullen het bestemmingsplan en de MER voor het bedrijventerrein Heesch West 
in procedure worden gebracht. Het gaat om een regionaal bedrijventerrein dat 
ruimte moet bieden aan meer grootschalige bedrijven. 
Voor de langere termijn blijft het noodzakelijk ruimte voor de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen te reserveren. De autonome groei van de bedrijvigheid 
en de transformatie bedrijventerreinen vragen om voldoende ruimte. Bovendien 
is de vraag naar bedrijfsruimte zeer gedifferentieerd en moet in de verschillende 
segmenten voldoende aanbod worden geboden. Dit is reden om de voorraadont-
wikkeling scherp te blijven volgen.
Een aantal terreinen in ’s-Hertogenbosch heeft door hun ligging langs de A2 de 
potentie om als hoogwaardig terreinen te worden ontwikkeld (denk aan Rosma-
lense Plas, de Meerendonk en Avenue2). De vraag naar het hoogwaardige segment 
is echter beperkt. Daarom zal een substantieel deel van deze terreinen moeten 
worden ontwikkeld als modern gemengd terrein, het segment dat door bedrijven 
het meest wordt gevraagd. 

De gemeente heeft geen lijst van inschrijvingen voor kantoorruimte. De kantoorge-
bruikers vinden gemakkelijker andere ruimte dan de ondernemers, die zijn aange-
wezen op bedrijfsruimte. Voor een deel heeft dit te maken met de gewenste eigen-
domsverhouding. Kantoorgebruikers huren meestal de kantoorruimte, terwijl in de 
bedrijfsruimtemarkt het particulier eigendom overheerst. Uitzondering hierop zijn de 
bedrijfsverzamelgebouwen.

binnenwerk 4c.indd   23 17-2-2011   16:41:27
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Door het bijhouden van nieuwbouw, aanbod- en opnamecijfers volgt de gemeente 
de kantorenmarktontwikkelingen. Uit de cijfers is af te lezen, dat kantorenmarkt de 
laatste jaren minder ‘booming’ is dan rond de eeuwwisseling. Door verschillende 
oorzaken (vraaguitval ICT, stagnerende groei en inkrimping bedrijven door krediet-
crisis, overaanbod, flexplekken en thuiswerken) is de animo tot nieuwbouw 
afgenomen. De jaarlijkse nieuwbouw ligt op dit moment onder het niveau van 
20.000 m² gemiddeld per jaar. Wel maken veel bedrijven gebruik van de gunstige 
mogelijkheden om hun huisvestingssituatie te verbeteren. Het aantal transacties 
blijft hierdoor nog redelijk op peil. Het lager bouwtempo betekent dat de invulling 
van de grote kantoorlocaties langer duurt. Zo werd er in 2003 nog van uit gegaan 
dat de bouw van het Paleiskwartier rond 2010 zou kunnen worden afgerond. Nu 
wordt rekening gehouden met een doorlooptijd tot zeker 2015. Eerst daarna zal een 
overstap moeten worden gemaakt naar Station Oost en/of Avenue2.

Tabel 5 gepland aanbod kantoorlocaties laat zien dat ’s-Hertogenbosch beschikt 
over een ruime restcapaciteit kantoorlocaties. Ten opzichte van het programma uit 
de kantorenvisie 2004 is in Avenue2 100.000 m² geschrapt. 

Afhankelijk van de marktontwikkeling zal in de toekomst worden bezien of al de 
geplande kantoorlocaties gereserveerd moeten blijven. 
Voor de komende jaren zijn de volgende kantoorlocaties voorzien:

Naast de vraag naar grootschalige kantoorruimte bestaat een substantiële vraag 
naar kleinschalige kantoorruimte. De afgelopen jaren is een aantal kantoorgebouwen 
van 600 tot 1.000 m² gerealiseerd aan de Rompersebaan, Rijnstraat, Grote Elst 
en Rompertdreef. Deze kantoren voorzien duidelijk in een behoefte. Een groeiend 
aantal ondernemers, ZZP-ers en starters zoekt kantoorruimte van 50 à 500 m2. De 
gemeente wil voor de kleine kantoorgebruikers een gedifferentieerd aanbod bieden, 
zodat iedere ondernemer de ruimte kan kiezen die past bij de fase van ontwikkeling, 
waarin het bedrijf zich bevindt. Deze kantoorgebruikers kunnen terecht in kantoor-
panden in de binnenstad, de Kom Rosmalen, aan de stedelijke verbindingsassen, 
in de plinten van woningbouwcomplexen en verzamelkantoorgebouwen, of desge-
wenst tijdelijk in de kantorenmarktformules als Regus en Seats to Meet.

Segment Locatie Capaciteit Planning

Grootschalig Paleiskwartier 49.000 2010 - 2015

 Willemspoort 30.000 2013 - 2020

 Kop van het Zand PM

 Boschveld PM  

 Bolduc 3e fase, Amerikatoren 5.600 2010 - 2015

   

 Station Oost 50.000 2015 - 2025

 Avenue2 200.000 2018 - 2030

 Zichtlocatie en entree de Brand PM  

 A2- zone, zichtlocatie de Herven PM  

 Coudewater 10.000 2015 - 2025

Kleinschalig Station Centrumzijde, Vlek D,E 2.500 2011 - 2015

 Kom Rosmalen (o.a. herontwikkeling Strabach) 3.500 2011 - 2020

 Rosmalense Plas PM 2013 - 2020

 Willemspoort, Paleiskwartier PM 2013 - 2020

 Stedelijke verbindingsassen PM  

 Hambakenwetering, invalsweg vanaf A59 6.000 2011 - 2015

Tabel 5. Gepland aanbod kantoorlocaties gemeente ’s-Hertogenbosch in m² , 
periode 2010 – 2020. Bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch
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Een fundamentele herbezinning op de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen, 
kantoren- en andere werklocaties in de regio is gewenst. De restcapaciteit bedrij-
venterreinen en kantoorlocaties en de leegstand kantoor- en bedrijfsruimte nemen 
toe (denk bijvoorbeeld aan de verplaatsing van het scheepsschroevenbedrijf 
Wärtsila in Heusden, de sluiting van de Research & Development activiteiten van 
het farmaceutisch bedrijf MSD in Oss en van het distributiecentrum Super de Boer 
in ’s-Hertogenbosch). Vraag is, of deze ontwikkelingen aanleiding zijn om plannen 
voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in de regio te temporiseren. Ook moet 
worden nagedacht over het vermarkten van bestaande terreinen, zoals de Riet-
velden. De invulling van de braakliggende bestaande en nieuwe terreinen verloopt 
traag en de leegstand van kantoor- en bedrijfspanden is groot.

5.2 Herstructurering

In het kader van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen is landelijk 
besloten tot een versnelde uitvoering van het herstructureringsprogramma. Royal 
Haskoning heeft het afgelopen jaar in opdracht van de provincie een kwaliteits-
meting bedrijventerreinen in Noord-Brabant uitgevoerd. Met dit onderzoek is de 
omvang en veroudering op de Brabantse bedrijventerreinen in beeld gebracht. 
Volgens het onderzoek is circa 2.700 ha (15,8 % van de bedrijventerreinenvoorraad) 
in Noord-Brabant zodanig verouderd, dat revitalisering aan de orde is. 
Gedeputeerde Staten hebben op basis van het onderzoek van Royal Haskoning 
een provinciaal herstructureringsprogramma 2010 - 2013 opgesteld. De provincie 
wil in de genoemde periode circa 1.000 ha herstructureren met inzet van de BOM/
BHB. Met deze aanpak draagt de provincie Noord-Brabant bij aan de landelijke 
doelstelling om in de periode 2009 t/m 2013 circa 6.500 ha te herstructureren 
(Taskforce herstructurering bedrijventerreinen). 
In de projectenlijst van de provincie is een dertigtal projecten opgenomen. Voor 
’s-Hertogenbosch is het project de Rietvelden, de Vutter en Ertveld. Voor de 
herstructurering van de Rietvelden is een financiële bijdrage ontvangen van zowel 
het Rijk (Topper-regeling) als de provincie (via de BHB). 
De provincie ontvangt in het kader van het convenant bedrijventerreinen extra finan-
cieringsmiddelen. 

Zij wil de projectenlijst in overleg met het regionaal ruimtelijk overleg aanvullen en op 
basis van de definitieve lijst financiële middelen toekennen8. 

De Stichting Bedrijven Overleg ’s-Hertogenbosch (Bos-H/BZW) heeft in 2009 een 
enquête naar de knelpunten op de bedrijventerreinen onder de aangesloten onder-
nemersverenigingen uitgevoerd. Hierdoor heeft de gemeente een goed beeld van 
de belangrijkste knelpunten / irritaties van de ondernemers op de bedrijventerreinen 
(zie bijlage 2). 
Hoewel een groot deel van de Bossche bedrijventerreinen is aangelegd in de zestiger 
en zeventiger jaren valt de verouderingsproblematiek mee. Dit komt omdat door de 
jaren heen veel is geïnvesteerd in de aanpassing en verbetering van de bedrijven-
terreinen. Met financiële ondersteuning van rijk en provincie heeft de gemeente fors 
geïnvesteerd in bodemsanering, verbetering en aanpassing van de wegenstructuur 
en inrichting van de openbare ruimte en verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven. 
De bedrijven zelf hebben veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de bedrijfspanden.

8   Voor de periode 2010 - 2013 is voor Noord Brabant circa € 20,3 miljoen beschikbaar. 
Hiervan is 6 miljoen reeds gelabeld aan voormalige Topperprojecten, zodat nog ca. 14,3 
miljoen resteert. Het bedrag zal in drie tranches (2011, 2012 en 2013) worden toegekend. 
Dit betekent dat jaarlijks € 4,5 miljoen over de vier Brabantse regio’s te verdelen is. De 
voorwaarden voor subsidietoekenning zijn vastgelegd in een Subsidieverordening. 
Belangrijke voorwaarden zijn: uitvoeringsgereed (vóór 2014 in uitvoering), omvang minimaal 
20 ha en de beschikbaarheid van een master- of herstructureringsplan.
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In tabel 6 zijn de actuele herstructureringsplannen bedrijventerreinen naar type 
ingreep op een rij gezet. Het belangrijkste herstructureringsproject blijft de komende 
jaren het project de Rietvelden. Het accent ligt daarbij op de aanpak van het 
middenterrein, de zogenaamde natte zone. Door herschikking van bedrijven wordt 
getracht ruimte te maken voor grote logistieke bedrijven dan wel productiebedrijven 
(minimale kavelgrootte ≥ 5.000 m²). 
In het kader van de verbetering van het stedelijk hoofdwegenstelsel zal de Paral-
lelweg (Magistratenlaan) worden doorgetrokken naar de Zandzuigerstraat. Dit biedt 
de mogelijkheid om Ertveld Zuid beter te ontsluiten (op Zandzuigerstraat). Het 
terrein moet daarbij grondig worden aangepakt; het terrein is ontwikkeld op een 
voormalige stort en functioneert momenteel als overloop(parkeer)terrein voor de 
Brabanthallen. De vrijkomende ruimte is van vanwege de gunstige ligging geschikt 
voor de vestiging van publiekstrekkende groothandelsbedrijven met showroom.
Andere terreinen in de Spoorzone die de komende jaren zullen worden aangepakt 
zijn: Boschveld, de Kop van ’t Zand en op langere termijn Orthenpoort  en van 
Herpensweide. Een deel van de terreinen zal daarbij worden omgezet in woningen. 
Voor de Kop van ’t Zand bestaat het plan het gebied te transformeren naar een 
woon- en cultuurcluster met vestigingsmogelijkheden voor creatieve bedrijvigheid. 
In verband met de omlegging van de Zuid Willemsvaart zal een aantal bedrijven 
moeten worden verplaatst. Dit heeft consequenties voor de bedrijvenstrook Kloos-
terstraat, het Knooppunt Hintham en voor enkele solitaire bedrijven in de A2-zone.
Een ingrijpende herstructurering speelt op korte termijn in de Meerendonk. Het 
gebied zal een tweede ontsluiting krijgen vanaf de A2. De Milieustraat zal verdwijnen 
en een groot deel van de Kruithoorn (voormalig munitiefabriek), thans in gebruik 
als bedrijfsverzamelgebouw van de Bossche Investerings Maatschappij zal op de 
schop worden genomen. De intentie is om hier een transferium te vestigen en een 
nieuwe verbinding te maken naar de binnenstad. De verwachting is dat het bedrij-
venterrein Zuid’66 (Zuid Willemsvaart) hierdoor van kleur zal verschieten. Door 
ook de sportvelden te verplaatsen ontstaat een middelgroot bedrijventerrein. Mede 
vanwege de ligging nabij het provinciehuis en aan de A2 kan hier een hoogwaardig 
bedrijventerrein ontstaan voor kantoorachtige en gemengde bedrijven. Nabij het 
transferium is er ruimte voor voorzieningen.

Op de Herven speelt een herstructureringsproblematiek op de locatie de Ploegweg 
/ Balkweg (voormalig Xenos en Hoogenbosch), de Goudsmid- en Tinnegieterstraat. 

plannaam revitalisering1 herprofilering transformatie totaal netto

BOSCHVELD 2,3 3,2 2,5 8,0

BRABANTPOORT 0,8   0,8

BUSINESSPARK MALISKAMP  1,9 1,9

DE HERVEN 4,2  4,2

DE KRUITHOORN 14,1  14,1

DE MEERENDONK 4,2  4,2

DE RIETVELDEN 25,2  25,2

ERTVELD 5,5  5,5

KLOOSTERSTRAAT  1,4 1,4

KNOOPPUNT HINTHAM (HEYMANS)  4,8 4,8

KOP VAN HET ZAND  2,8 2,8

ORTHENPOORT  3,9 3,9

VAN HERPENSWEIDE (WEENERGROEP) 5,5 5,5

ZOMERDIJK ROSMALEN  0,9 0,9

ZUID WILLEMSVAART 5,8 2,0 7,8

Totaal netto 3,1 62,1 25,6 90,8

Tabel 6 Herstructureringsplannen gemeente ’s-Hertogenbosch naar type ingreep. 
Bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch
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In verband met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Rosmalense Plas is het 
noodzakelijk een tweede ontsluiting te maken via Brabantpoort. Hiervoor zal een 
deel van de openbare ruimte moeten worden aangepast.
Tot slot bestaat het plan om Imabocomplex (bouwmarkt Zomerdijk Rosmalen) 
te verplaatsen naar het bedrijventerrein de Groote Vliet om ruimte te maken voor 
woningbouw.

Alles samen hebben bovengenoemde herstructureringsplannen een omvang van 
90 ha netto; dit komt overeen met ruim 16% van de voorraad. Voor ruim tweederde 
van de plannen gaat het om herprofilering. Bij ruim een kwart van de terreinen gaat 
het om transformatie. 
Door de bovengenoemde herstructurering gaat bedrijventerrein verloren, maar 
komt ook nieuw bedrijventerrein voor heruitgifte beschikbaar. 

Het saldo (de ruimtewinst) wordt voorlopig geschat op circa 20 ha (40,5 – 20,1 ha)9. 
De belangrijkste ruimtewinst wordt geboekt op de Rietvelden en de Meerendonk.
Voor de aanpak van de herstructurering werkt de gemeente samen met de 
Brabantse Herstructurerings Maatschappij BV (BHB), onderdeel van de BOM. De 
gemeente stimuleert parkmanagement om te voorkomen dat de terreinen opnieuw 
in verval raken. Daarbij houdt de gemeente de regie voor de inrichting en het beheer 
van de openbare ruimte en ligt de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen zo 
veel mogelijk bij de ondernemersverenigingen. Op nieuwe terreinen is het lidmaat-
schap van een ondernemersvereniging verplicht. In Bijlage 4 is de opzet van park-
management en de taakverdeling gemeente en bedrijfsleven kort toegelicht. 

5.3 Kantoren op bedrijventerreinen

Het grote aanbod van kantoorruimte en een aantal kantorenbouwinitiatieven op bedrij-
venterreinen bij een enigszins stagnerende kantorenmarkt zijn aanleiding geweest om 
onderzoeksbureau Klaas advies te vragen over het te voeren beleid. Het bureau heeft 
het gevoerde kantoren- en bedrijventerreinenbeleid van ’s-Hertogenbosch geana-
lyseerd, hierover gesprekken gevoerd met marktpartijen en op basis hiervan een 
kritische discussienota opgesteld.

Het adviesbureau constateert na de gesprekken met externe marktpartijen dat het 
beleid van de stad in een aantal gevallen niet consequent en helder is. Zo worden 
op nieuwe terreinen zoals het bedrijventerrein de Brand kantoren gebouwd voor ICT, 
zakelijke dienstverlening en sales, terwijl volgens de bestemming alleen bedrijven zijn 
toegestaan. In veel gevallen gaat het, als je kijkt naar de activiteiten van genoemde 
bedrijven om zuivere kantoren. Het onderscheid van een kantoor – en bedrijven-
terrein gaat hierdoor steeds meer vervagen. Ook op bestaande bedrijven terreinen 
speelt de problematiek,
De marktpartijen vinden het huidige aanbod kantoren eenzijdig. Zij pleiten er voor 
om naast het Paleiskwartier een snelweglocatie te ontwikkelen. Ook zou kunnen 
worden gedacht aan specifieke ProductMarktCombinaties (PMC’s), zoals kantoren-
villa’s in een parkachtige omgeving. 

Het bureau Klaas advies kan zich vinden in het beleid zoals dat in de nota’s Ruimte 
voor bedrijven en Ruimte voor kantoren is beschreven. Hoofdlijn van dit beleid is 
kantoren op bedrijventerreinen te weren. Het argument daarbij is de schaarste 
aan bedrijventerrein. Een ander argument is de stagnerende kantorenmarkt. In de 
huidige zwakke markt is er meer dan ooit behoefte om de nieuwbouw van  kantoren 
te richten op kantoorlocaties, met een prioriteit voor het Paleiskwartier. Het advies 
is om door te gaan met het uitgezette beleid en dit op onderdelen aan te scherpen. 

9  Zie bijlage 3 Ruimtewinst door herstructurering, periode 2010 - 2020
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Het voorstel is op basis van de beleidsaanbevelingen voor de vestiging van kantoren 
de volgende beleidsuitgangspunten te hanteren:
1. Het huidige selectieve vestigingsbeleid met één ontwikkellocatie, het Paleis-

kwartier wordt voortgezet. Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe snelweg-
locaties worden ontwikkeld, met uitzondering van Bolduc III (de Amerikatoren) 
en het geplande nieuwbouwkantoor Pettelaarpark. Vanwege de zwakke kanto-
renmarkt worden op korte termijn ook geen andere nieuwe ProductMarktCom-
binaties (PMC’s), die nu in de stad ontbreken zoals kleinschalige en middelgrote 
kantorenvilla’s in een parkachtige omgeving op de markt gebracht. 

2. Het beleid om de vestiging van zelfstandige kantoren op bedrijventerreinen te 
weren blijft gehandhaafd. Alleen in de bedrijvenstrook langs de A2 in de Herven 
en de voorkant van het Hightech park Den Bosch (invalsweg naar binnen-
stad) wordt, zoals ook is vastgelegd in de nota Ruimte voor kantoren, een gelei-
delijke verkantorisering toegestaan (zie voor de gebiedsbegrenzing kaartjes 
bijlage). Voor de zichtlocatie de Herven zal een gebiedsvisie worden opgesteld.   
Het voorstel is ook langs de zichtlocatie het Zuiderkruis bedrijventerrein de 
Brand een geleidelijke verkantorisering toe te staan. Op de Brand zijn nog drie 
hoogwaardige grote kavels (twee kavels bij de entree en één zichtlocatie) uit 
te geven. In het bestemmingsplan is op genoemde locaties een hoogteaccent 
(7 lagen) voorzien. In de praktijk blijken de kavels met deze hoge stedenbouw-
kundige eisen niet als bedrijventerrein uit te geven.   
Overigens is het niet de bedoeling op de genoemde locaties kantoren voor de 
vrije markt te ontwikkelen. Het principe is ‘neen, tenzij’. De gemeente kan 
kantoorgebruikers met een belangrijke toegevoegde waarde voor de stad, die 
kunnen aantonen dat in het Paleiskwartier en op bestaande kantoorlocaties 
geen passende ruimte is te vinden, ontheffing verlenen van de bepalingen van 
het bestemmingsplan. Voorwaarde is wel dat de bedrijven voldoen aan de 
stedenbouwkundige, bereikbaarheids-, parkeer- en andere relevante eisen. De 
bedrijven moeten bereid zijn in het kantoorpand en de omgeving te investeren. 

3. Voor het gebouw Kwadrant de Rietvelden, hoek Rietveldenweg/Ruwe-
kampweg zal op verdieping een gebruik als kantoor geaccepteerd worden 
(toepassing artikel 3.23 WRO). Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het parkeren 
op eigen terrein wordt opgelost. Doelgroep zijn middelgrote kantoorgebruikers 
(max. 1.500 m²). Op deze wijze wordt de entree van het bedrijventerrein nadruk-
kelijk gemarkeerd en ontstaat een betere marktsituatie voor het complex dat 
reeds langdurig leegstaat.   
Een soortgelijke maatwerkoplossing wordt voorgestaan voor de Gruyterfa
briek. Dit bedrijfsverzamelgebouw van 55.000 m² wordt op dit moment ingrij-
pend verbouwd en zal in de toekomst een functie krijgen als bedrijvencentrum 
voor creatieve bedrijvigheid. Een verruiming van de aanwendingsmogelijk-
heden van de panden die onderdeel uitmaken van het complex is gewenst. 
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het voormalige kantoorpand 
waar commerciële dienstverlening zonder beperkingen wordt toegestaan en het 
voormalige fabrieksgebouw, waarvoor een dubbelbestemming bedrijvigheid en 
kleinschalige creatieve bedrijvigheid/dienstverlening (max. 500 m² b.v.o.) wordt 
beoogd. Met een aanvullende binnenplanse ontheffingsmogelijkheid kan worden 
bezien of ook grotere en /of meer arbeidsintensieve eenheden mogelijk gemaakt 
kunnen worden. Voor het voormalige opslagdepot wordt geen verruiming van 
de bedrijvenbestemming voorgestaan.   
Doelgroep van de Gruyterfabriek zijn creatieve bedrijven. Daarbij moet concreet 
worden gedacht aan kleinschalige ambachtelijke bedrijven, architecten en 
ontwerpbureaus fotostudio’s, ICT-bedrijven, ateliers voor kunstenaars, reclame- 
en communicatiebureaus, theaterbureaus, organisatiebureaus gericht op sport 
en/of culturele activiteiten, werkplaatsen ten behoeve van praktijkopleidingen 
ambachtelijke beroepen en technische bedrijven die ondersteunend zijn voor de 
culturele sector (geluidtechniek, beeldtechniek, multimedia, belichting). Reguliere 
onderwijsinstellingen of opleidingen, museale functies, galerieën en publieks-
trekkende functies worden niet toegestaan.
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4. Het sluitstuk van het kantoren- en bedrijventerreinenbeleid is de monitoring en 
handhaving. Jaarlijks wordt een schouw op de bedrijventerreinen uitgevoerd 
om oneigenlijk gebruik en strijdige situaties op te sporen en aan te pakken. 
Hiermee kan veel extra werk worden voorkomen. 

5.4 Voorzieningen op bedrijventerreinen

Ook vanuit voorzieningen is er een voortdurende druk om zich op bedrijventerreinen 
te willen vestigen. Het gaat daarbij vooral om detailhandel, medische, sport- en vrije 
tijdsvoorzieningen. De bestemmingsplannen bedrijventerreinen sluiten deze activi-
teiten in beginsel uit. Toch zijn er regelmatig problemen met de vestiging van dit type 
bedrijven en is het noodzakelijk het beleid via procedures te handhaven (denk 
bijvoorbeeld aan de discussie over Fitland, de vechtsportscholen Discipline en 
Lamri op de Rietvelden en over Fit for Free aan de Brederostraat Zuid’66). 

De gevoerde procedures zijn reden om het uitgangspunt van beleid nog eens 
te bevestigen. Algemeen uitgangspunt blijft in principe geen voorzieningen op 
bedrijven terreinen. 

Op het terrein van de detailhandel zal het huidige beleid worden voortgezet. Dit 
betekent dat op een aantal bedrijventerreinen volumineuze detailhandel (de zoge-
naamde ABC-goederen, inclusief keuken, sanitair- en tegelverkoopzaken) en bouw-
markten worden toegelaten, maar andere winkels worden geweerd. Op de woon-
boulevard kunnen grootschalige winkels passend in het thema wonen een plaats 
krijgen. Een verruiming voor de grootschalige detailhandelvestigingen (de zoge-
naamde megastores) wordt overwogen. Een concrete uitwerking van dit beleid zal 
in 2011 plaatsvinden in een nieuwe Nota Detailhandel.

Ook het beleid om medische, sport- en vrijetijdsvoorzieningen zoveel mogelijk in de 
woonwijken te vestigen zal worden voortgezet. Belangrijkste argumenten zijn: de 
bijdrage tot de levendigheid van de woongebieden, de korte afstand tot de gebrui-
kers en de goede bereikbaarheid. Geschikte locaties zijn de voorzieningenstroken 
en de winkelcentra, omdat die doorgaans centraal in de wijk liggen.
In de medische sector ontstaan steeds meer groepspraktijken van apothekers, 
huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten (A-hoeds). De afgelopen jaren zijn op 
verschillende plaatsen in de stad A-hoeds gerealiseerd. Een aantal groepspraktijken 
is nog in voorbereiding. De groepspraktijken hebben een functie in de wijk. Reden 
om deze voorzieningen daar onder te brengen. 
Een andere ontwikkeling is de opkomst van zorgparken. Het samenwerkingsver-
band Fhealinc streeft naar de huisvesting van bedrijven op het snijvlak van voeding 
en gezondheid in Willemspoort. Daarbij kan worden gedacht aan kennis instellingen, 
laboratoria etc. Ook Coudewater kan zich de komende jaren als zorgpark ontwik-
kelen. Uitgangspunt is een thematische invulling, die recht doet aan het land-
goedkarakter van het gebied. Thema’s kunnen zijn: Congressen en opleidingen, 
Research en development, Sport en gezondheid.
Onder de sportvoorzieningen hebben de fitnesscentra de laatste tien jaren een 
sterke ontwikkeling doorgemaakt. De meeste fitnesscentra zijn te vinden in de 
woonwijken. Een aantal kleinere fitnesscentra is gevestigd op de binnenstedelijke 
bedrijventerreinen, zoals Olympia en Flash Gym (Orthenpoort) en Fit4Free (Zuid’66). 
Omdat genoemde terreinen midden tussen woongebieden liggen is aan deze vesti-
gingen ontheffing verleend. Besloten is ook Fitland ’s-Hertogenbosch, gevestigd 
aan de Hedikhuizerweg bedrijventerrein de Rietvelden bij de lopende bestemmings-
planherziening positief te bestemmen. Daarbij hebben de volgende overwegingen 
een rol gespeeld. Het bedrijf ligt aan de rand van het bedrijventerrein nabij de 
woonwijk de Kruiskamp en levert geen beperkingen op voor de bedrijfsvoering van 
andere bedrijven.
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Het voorstel is om buiten de genoemde fitnesscentra op bedrijventerreinen geen 
nieuwe fitnesscentra toe te staan. Een uitzondering geldt voor grootschalige 
fitnesscentra (minimum oppervlak 1.500 m, schaal vergelijkbaar met Health City, de 
Groote Vliet). Geschikte locaties zijn stadion de Vliert en omgeving en de Bossche 
WoonBoulevard. Om de vestiging mogelijk te maken zal een degelijke planologi-
sche onderbouwing moeten worden geleverd en RO procedure moeten worden 
doorlopen. Voor de fitnesscentra gelden uiteraard dezelfde eisen als voor de andere 
bedrijven. Dit betekent dat het parkeren van werknemers en bezoekers moet 
worden opgevangen op eigen terrein. De toe te laten bedrijven moeten een fitnes-
skeurmerk ‘totaal niveau’ kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het bedrijf werkt met 
deskundig personeel.

Voor de ontwikkeling van grootschalige leisurevoorzieningen met een stedelijke en 
(boven)regionale functie is het van belang hiervoor speciale locaties in de stad aan 
te wijzen. Locaties die hiervoor in aanmerking komen zijn het Autotron en Avenue2. 

Autotron heeft reeds een positie op dit gebied en Avenue2 moet zich ontwikkelen 
tot een tweede centrumgebied. Het concept werklandschap is voor dit centrumge-
bied toepasbaar. 

5.5 Huisvesting milieubedrijven

Een in de regio steeds weer terugkerend discussiethema is de huisvesting van de 
milieubedrijven. 
Volgens het Stec Groep onderzoek neemt de behoefte vanuit knelpuntbedrijven, 
bedrijven in een hoge milieucategorie en/of een slechte uitstraling, de komende 
jaren toe. Volgens het onderzoeksbureau dient de ruimteproblematiek van de knel-
puntbedrijven via drie lijnen te worden opgelost:
1. Op korte termijn door maatwerkoplossingen voor bestaande knelpuntsituaties. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen om de milieubelasting van het bedrijf 
te verlagen door het stimuleren van relatief eenvoudige ingrepen als het over-
dekken van de afvalstoffen, waardoor een lagere milieubelasting en daarmee 
een kleinere afstand tot gevoelige functies mogelijk is. Visuele overlast kan 
worden verzacht door een aangepaste groenaankleding.

2. Op middel(lange) termijn door extra ruimte te creëren voor de knelpuntbedrijven. 
Op de eerste plaats door een betere benutting van bestaande terreinen. In 
de tweede plaats door op nieuw aan te leggen terreinen in Waalboss, zoals 
Baardwijk Buiten / Haven VIII, Heesch West en de  Brand II, voor dit type bedrijf 
ruimte te reserveren.

Afvalstoffendienst in het nieuwe 
bedrijventerrein Treurenburg
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3. Voorts kan ook imagoverbetering van knelpuntbedrijven de acceptatiegraad 
onder burgers en bedrijven vergroten.

Het beleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch is om voor de ontwikkeling van de 
eigen milieubedrijven in nauwe samenspraak met de provincie, Brabantse Ontwik-
kelings Maatschappij (BOM) en de bedrijven naar passende oplossingen te zoeken. 
De afgelopen jaren zijn onder meer de volgende successen geboekt. Met het 
mengvoederbedrijf Koudijs / de Heus is, mede door de financiële bijdrage van Rijk 
en Provincie, overeenstemming bereikt over de verplaatsing van het bedrijf uit de 
binnenstad. Hiermee is een belangrijke blokkade voor de ontwikkeling van de Kop 
van ’t Zand weggenomen. Verder heeft de gemeenteraad besloten de activiteiten 
van de Afvalstoffendienst (ca. 5 ha) te concentreren op het nieuwe bedrijven terrein 
Treurenburg. Voor het bedrijf betekent het afstoten van een aantal decentrale 
locaties een grote efficiencywinst. 

Op de achterblijvende locaties Boschveld, Graaf van Solmsweg en de Meerendonk 
ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Tot slot is met financiële steun 
van Rijk en Provincie Huiskes Metaal BV naar Waalwijk verplaatst. De vrij gekomen 
ruimte op de Rietvelden wordt gereserveerd voor grootschalige bedrijven in de sfeer 
van logistiek dan wel grootschalige productiebedrijven (minimale kavelgrootte 5.000 m²).

Al met al is de ruimte om milieubedrijven in ’s-Hertogenbosch te accommoderen 
beperkt. Het beleid om in nauw overleg met de bedrijven naar maatwerkoplossingen 
te zoeken wordt voortgezet. De beste mogelijkheden heeft het bedrijventerrein de 
Rietvelden (milieucategorie 5). Daarbij moet wel worden gesteld dat volgens het 
bestemmingsplan in verband met de industriële grondwaterwinning geen nieuwe 
potentieel bodem- grondwater bedreigende activiteiten kunnen worden gehuisvest 
en de beperkte geluidsruimte grenzen stelt. 
Nieuwe ruimtelijke mogelijkheden kunnen ontstaan bij de omlegging van de Zuid-
Willemsvaart en de aanleg van de Brand II (2014). Daarbij gaat het om een ‘nat’ 
bedrijventerrein met de vestigingseis van watergebondenheid.
In de praktijk betekent dit dat er weinig ruimte is om de overloop uit de landelijke 
regio op te vangen. Deze bedrijven zullen op hun huidige locatie moeten worden 
ingepast, dan wel moeten worden opgevangen op de regionale terreinen (Baardwijk 
Buiten/ Haven VIII, Vorstengrafdonk en Heesch-West). 

Koudijs langs de Dieze
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5.6 Duurzaamheid

‘s-Hertogenbosch wil een aantrekkelijke, duurzame stad zijn: natuurlijk, schoon en 
veilig met een zo beperkt en verantwoord mogelijk verbruik van energie en grond-
stoffen. De gezondheid van haar inwoners ziet de gemeente als een belangrijke 
verantwoordelijkheid. De gemeente heeft de ambitie de betrokkenheid en verant-
woordelijkheid op duurzaamheid en gezondheid van haar burgers, bedrijfsleven en 
intermediairs sterk te vergroten. Voorzien is in een fors versterkte aanpak met hoge 
investeringen in o.a. energie, lucht, integraal waterbeheer, natuur en landschap. 
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van werkterreinen. 
Gesproken wordt over een duurzaam werkterrein als in overleg met het bedrijfs-
leven afspraken worden gemaakt en maatregelen worden genomen, die leiden tot 
een hoger bedrijfseconomisch en milieurendement, minder milieubelasting en een 
intensiever ruimtegebruik. 

In het Energie- en klimaatprogramma 2008 - 2015 zijn doelstellingen geformuleerd 
om te komen tot een zuinig en duurzaam energieverbruik. De gemeente `s-Herto-
genbosch wil de bedrijven prikkelen om een structurele bijdrage te gaan leveren aan 
een klimaatneutraal `s-Hertogenbosch. Bedrijven nemen gemiddeld de helft van het 
energiegebruik binnen een gemeente voor hun rekening en vormen daarmee een 
belangrijke doelgroep voor klimaatbeleid. Gekozen is voor een aanpak van stimu-
leren en afdwingen. Dit leidt tot de volgende invulling:
1.  De basis is gelegen in het versterken van de handhaving van de wettelijke verplich-

tingen met betrekking tot energiebesparing door de bedrijven in ‘s-Hertogenbosch. 
De gemeente zal daarom zwaarder inzetten op deze taak. 

2.  Daarnaast wil de gemeente een handreiking naar de bedrijven doen en zet 
daarom ook in op het stimuleren van energiebesparing door bedrijven. Een mix 
van bewustwording en kennisoverdracht is nodig om de bedrijven in beweging 
te krijgen.

3.  De gemeente stimuleert de productie van duurzame energie door Bossche bedrijven. 
Zij ondersteunt initiatiefnemers bij de ontwikkeling van een positieve businesscase 
voor de productie van duurzame energie en de bijbehorende financiering.

Een nieuw bedrijventerrein moet minimaal een energiebesparing van 25 tot 50% 
realiseren aan gebouwgebonden energiegebruik als stap naar een klimaat neutraal 
‘s-Hertogenbosch in 2050. Om dit te bereiken zal voor nieuwe bedrijventerreinen 
een energievisie worden opgesteld.

Voor bedrijventerreinen is een goede bereikbaarheid en mobiliteit van groot belang. 
(Auto-)mobiliteit draagt echter ook bij aan congestie, luchtverontreiniging, geluids-
overlast en CO2 uitstoot. Zoals afgesproken in het collegeakkoord 2010 - 2014, 

Zonnecollectoren op het 
stadskantoor
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de koersnota hoofdinfrastructuur, klimaatnota en de nota luchtkwaliteit wordt ingezet 
op de verduurzaming van de mobiliteit. Doelstelling is onder meer een afname van 
autogebruik ten gunste van een forse toename van openbaar vervoer en fiets. Ingezet 
wordt op slimme vervoersconcepten en vergroening van wagenparken.
De gemeente werkt bij de ontwikkeling van nieuwe werklocaties (bedrijventerreinen 
en kantorenlocaties) en de herontwikkeling van bestaande werklocaties met de zoge-
naamde Ambitiematrix voor duurzame ontwikkeling van werklocaties10. In de Ambi-
tiematrix zijn voor acht thema’s de doelstellingen voor werklocaties vastgelegd11.
De Ambitiematrix is een hulpmiddel om per werklocatie en per thema het ambi-
tieniveau te bepalen. De toepassing van de maatregelen is maatwerk. Een drietal 
ambitieniveaus wordt onderscheiden; de basiskwaliteit, kwaliteit Plus en kwaliteit 
PlusPlus. 
De milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen worden zoveel mogelijk in de bestem-
mingsplannen, het uitgiftekader van het betrokken bedrijventerrein en de verkoop-
voorwaarden vastgelegd. 

5.7 Regionale samenwerking

De afgelopen jaren werkte de gemeente ’s-Hertogenbosch met andere gemeenten 
samen binnen de regio Waalboss. Het belangrijkste onderwerp daarbij was de 
planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Drijfveer voor de onderlinge 
samenwerking is de zorg voor een voldoende en gedifferentieerde voorraad 
bedrijven terrein, een voorwaarde voor een gezonde regionale economie. Vorig jaar 
hebben de gemeenten gezamenlijk besloten tot invoering van het regionaal uitgifte-
protocol. In dit protocol wordt een koppeling gelegd tussen bestaande en nieuwe 
terreinen; de gemeenten verplichten zich eerst de mogelijkheden voor huisvesting 
op bestaande te onderzoeken alvorens een bedrijf een nieuw terrein aan te bieden.
Zowel het rijk als de provincie zijn sterk voorstander van regionale samenwerking. 
De Provincie zet in haar Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening 
Ruimte nadrukkelijk in op een versterking van de regionale samenwerking. 
Nieuw is de opschaling van het regionale overleg van tien naar vier regio’s. ’s-Hertogen-
bosch valt in de nieuwe overlegstructuur onder de regio Noordoost Brabant. De regio-
gemeenten en provincie zullen gezamenlijk invulling geven aan een regionale agenda. De 
agenda van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) wordt de eerstkomende tijd sterk 
bepaald door de aanbevelingen van de Commissie Noordanus. 

10   De provincie Noord Brabant heeft in 2004 een soortgelijk hulpmiddel de Menukaart 
duurzame bedrijventerreinen ontwikkeld.

11   De thema’s zijn: economie, ruimtegebruik, energie, water, grond- en afvalstoffen, mobiliteit 
en logistiek, duurzaam bouwen en voorzieningen

Economische kerngebieden 
Noordoost-Brabant
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Regionale afspraken zullen ondermeer worden gemaakt over:
•	 het	 borgen	 van	 de	 koppeling	 van	 bestaande	 en	 nieuwe	 bedrijventerreinen,	

rekening houdend met zorgvuldig ruimtegebruik;
•	 de	bekostiging	van	de	herstructureringsopgave;
•	 de	te	hanteren	grondprijsmethodiek	bij	de	uitgifte	van	(nieuwe)	bedrijventerreinen	

(Noordanus pleit voor het toepassen van de zogenaamde residuele grondprijs-
methodiek);

•	 beheer	en	onderhoud	van	werkterreinen;
•	 verduurzaming	werklocaties	door	een	duurzame	 inrichting	en	het	ontwikkelen	

van energieneutrale werklocaties.

Naast het RRO functioneert binnen de regio Noordoost Brabant de 5-sterrenregio. 
Dit betreft een samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en over-
heidsorganisaties met het doel de innovatie in de Noordoost-brabantse economie 
te bevorderen. Om gericht te kunnen werken heeft de 5-sterrenregio vijf sectoren 
als speerpunt gekozen: food, machines & systemen, logistiek, zorg & farma en 
toerisme.
Binnen deze sectoren wordt de innovatieve kracht aangeboord en versterkt. 
Dat gebeurt onder andere door clustering van bedrijven en kennisinstellingen op 
kansrijke gebieden voor productvernieuwing. Deze dwarsverbanden worden ook 
gezocht tussen bedrijven en kennisinstellingen. Zo ontstaan unieke innovaties, 
waarmee de 5-sterrenregio zich verder kan onderscheiden. Een goed voorbeeld is 
het programma ‘Food, Health & Farma.

Rijk en provincie hebben de neiging om de samenwerking tussen gemeenten in de 
planning, ontwikkeling en beheer steeds meer dwingend op te leggen en deze vast 
te leggen in een AMVB of een Verordening. De gemeente kan zich vinden in het 
aanhalen van de teugels voor zover dit tot doel heeft te komen tot meer zorgvuldig 
ruimtegebruik en het tegengaan van een overaanbod van terreinen. Het is goed om 
over andere na te streven ambities overleg te voeren (zoals de verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt door de verhoging van de grondprijzen, de invoering van 
een vereveningsfonds en oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij). 
Voorshands is het gemeentebestuur tegen te ingrijpende maatregelen, zoals een 
forse verhoging van de grondprijzen op nieuwe bedrijventerreinen en kantoorloca-
ties, de invoering van een regionaal vereveningsfonds en de instelling een regionale 
ontwikkelingsmaatschappij. De ervaring leert dat de inzet op een te hoog ambitie-
niveau en een te sterke top - down benadering niet werkt. Het werken met kleine 
stappen verhoogt de slagingskans voor het proces.
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Uitvoeringsprogramma 6

Het kantoren- en bedrijventerreinenbeleid staat op een keerpunt. De behoefte-
prognoses gaan uit van een lagere groei van de beroepsbevolking en minder 
ruimtebehoefte. Mede door de economische crisis is het aanbod en de leegstand 
van kantoor- en bedrijfspanden sterk toegenomen. De vraag naar bedrijfsruimte 
en kantoorruimte stagneert. Een ander type bedrijventerrein en gebouwen wordt 
gevraagd. Een meer vraaggerichte benadering is nodig om de bestaande bedrij-
venterreinen aan de eisen van het bedrijfsleven te laten voldoen. Tegelijkertijd is er 
behoefte aan nieuwe terreinen en bedrijfspanden. Voor een deel is dit noodzakelijk 
vanwege de transformatie van bedrijventerreinen, waarbij bedrijven moeten worden 
uitgeplaatst. Daarnaast moet er ruimte blijven voor bedrijven die in het kader van 
de verbetering van hun concurrentiepositie nieuwe moderne huisvesting vragen. 
Ook zijn er bedrijven die door hun groei in woongebieden niet zijn te handhaven. 
Veel bedrijfspanden en kantoorgebouwen voldoen niet meer aan de eisen van 
deze tijd, zijn incourant. Zij moeten ingrijpend worden gerenoveerd en aangepast. 
Soms is sloop de beste optie. Deze omstandigheden zijn aanleiding geweest om 
de bedrijven- en kantorenvisie de ondertitel ‘aandacht voor herstructurering en 
transformatie’ mee te geven; een krachtinspanning en inhaalslag zijn nodig om de 
kantoren- en bedrijventerreinenmarkt weer goed te laten functioneren. 
Het is verstandig om de komende jaren terughoudend te zijn met de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Meer dan ooit is er behoefte 
de ontwikkelingen uit de markt goed te volgen. De kunst is om goed in te spelen 
op de dynamiek in de economie. Dit betekent niet bij de pakken neer gaan zitten, 
maar bij stagnatie de zaak los trekken en waar mogelijk kansen benutten. Want er 
zijn steeds weer bedrijven die het zelfs in tijden van economische crisis goed doen. 
Deze bedrijven moeten de ruimte krijgen.

In tabel 7 Uitvoeringsprogramma 2010 – 2015 zijn de ontwikkelingen met betrek-
king tot het kantoren- en bedrijventerreinenbeleid van een tijdpad voorzien. Het gaat 
om een indicatief programma, dat tweejaarlijks naar aanleiding van voortgang in 
uitgifte en in aanpak zal worden bijgesteld.

Wat de ontwikkeling van bedrijventerreinen betreft loopt op dit moment de bestem-
mingsplanprocedure Empel 3e fase voor de bedrijventerreinen Empel – Zuid12 en 
Rosmalense Plas. Binnenkort zal worden gestart met de opstelling van het bestem-
mingsplan de Brand 2 met de intentie dit terrein tegelijkertijd met de omlegging van 
de Zuid – Willemsvaart (2014) te realiseren. 
Met de ontwikkeling van deze terreinen beschikt de stad over een ruime gedifferen-
tieerde voorraad bedrijventerreinen.
De ervaring leert dat planprocedures veel tijd vergen. Daarom is het van groot 
belang dat de planvorming voor de ontwikkeling van het regionale bedrijventer-
reinen Heesch West voortvarend wordt aangepakt. De planning is de MER en het 
bestemmingsplan in de tweede helft van 2011 in procedure te brengen. 

12   De uitgifte van Empel – Zuid, fase 1 is inmiddels gestart. Voor dit plan is een verkorte 
procedure gevoerd
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Dit terrein moet op middellange termijn voorzien in de behoefte aan (grootschalige) 
bedrijventerreinen. In regionaal verband zal moeten worden bezien wat de conse-
quenties zijn van de economische situatie voor het moment waarop het terrein 
bouwrijp wordt gemaakt en de daadwerkelijke uitgifte wordt gestart.

Wat de herstructurering betreft blijft de komende jaren de Rietvelden het belangrijkste 
herstructureringsproject. De herinvulling van het middenterrein heeft daarbij priori-
teit. Andere projecten, die de eerstkomende jaren worden aangepakt zijn: Ertveld – 
Zuid (relatie met doortrekking Parallelweg naar Zandzuigerstraat), Boschveld (trans-
formatie naar wonen), Brabantpoort (realisatie tweede ontsluitingsweg ten behoeve 
van Rosmalense Plas) en de Herven (aanpak gebied tussen Balkweg, Ploegweg en 
Tinnegieterstraat). Het betreft veelal relatief kleine ingrepen, waarbij de aanleidingen 
zeer verschillend zijn (aanleg nieuwe infrastructuur, bedrijfverplaatsing en langdurige 
leegstand bedrijfsgebouwen). 

Wat de kantoorontwikkeling betreft is de verwachting dat het Paleiskwartier tot 
2014 in de ruimte behoefte voor grootschalige kantoren kan voorzien. Daarna zal 
een nieuwe kantoorlocatie in ontwikkeling moeten worden genomen.

Het is de bedoeling een handzame kantorenbrochure te maken voor communi-
catie met de marktpartijen, waarin de uitgangspunten van het kantorenbeleid helder 
zijn vastgelegd. Het handhavingsbeleid met betrekking tot kantoren op bedrijven-
terreinen wordt aangescherpt door een jaarlijkse schouw van de bedrijventerreinen. 
Daarbij zal ook worden gelet op ongewenste winkel- , sport- , leisure- en andere 
voorzieningen.

Op het terrein van de milieubedrijven vindt in 2011 de verhuizing naar en concen-
tratie van de Afvalstoffendienst op Treurenburg plaats. Daarnaast is op korte termijn 
de verplaatsing van Van Erp metaal en van Koudijs/de Heus voorzien. 
Belangrijk voor de opvang van de milieubedrijven is ook de aanleg van de Brand 
ll. De verwachting is dat dit natte terrein, een belangrijke opvangfunctie krijgt voor 
watergebonden bedrijven die nu nog op het bedrijventerrein Zuid’66 gevestigd zijn.
De gemeente werkt voor de uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid nauw samen 
met de andere gemeenten in de regio. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ontwikkeling nieuwe terreinen       

Empel – Zuid (12,9 ha)       

Rosmalense Plas (18,2 ha )       

Uitbreiding de Brand (12 ha)       

De Meerendonk  (35 ha)     

Avenue2 (50 ha)     

Heesch - West     

Herstructurering       

Boschveld  (8 ha)       

Brabantpoort (0,8 ha)     

Businesspark Maliskamp (1,9 ha)     

De Herven (4,2 ha)      

De Kruithoorn (14,1 ha)     

De Meerendonk 4,2 ha)     

De Rietvelden (25,2 ha)       

Ertveld  (5,5 ha)       

Kloosterstraat (1,4 ha)     

Knooppunt Hintham (4,8 ha)     

Kop van het Zand (2,8 ha)       

Orthenpoort (3,9 ha)     

Van Herpensweide (5,5 ha)      

Zomerdijk Rosmalen (0,9 ha)      

Zuid Willemsvaart (7,8 ha)     

Kantoren       

Paleiskwartier       

Bolduc III      

Pettelaarpark     

Kantorenbrochure     

Voorzieningen op bedrijventerreinen       

     

Milieubedrijven       

Afvalstoffendienst     

Verplaatsing Koudijs / de Heus      

Verplaatsing van Van Erp metaal       

Tabel 7. Uitvoeringsprogramma periode 2010 - 2015
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Bijlagen
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Bijlage 1 Verordening Ruimte Noord-Brabant13

Artikel 1.2.1. Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

1.  Gemeenten dragen bij de voorbereiding en vaststelling van een bestemmingsplan 
dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied zorg 
voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij 
betrokken gebied en de naaste omgeving en zij passen daarbij het principe van 
zorgvuldig ruimtegebruik toe, een en ander onverminderd hetgeen elders in deze 
verordening is bepaald.

2.  Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid houdt in 
ieder geval in dat:

 a.  ingeval van vestiging van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling verzekerd 
is dat gebruik gemaakt wordt van een locatie waar op grond van het 
geldende bestemmingsplan het bouwen van gebouwen is toegestaan, 
behoudens ingeval in deze verordening anders is bepaald;

 b.  uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toege-
stane ruimtebeslag slechts is toegestaan indien er reële mogelijkheden 
ontbreken om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat bestaande 
ruimtebeslag te doen plaatsvinden.

3.  Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat 
de toelichting van een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verant-
woording waaruit blijkt dat:

 a.  de ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan het behoud en de bevordering van 
de ruimtelijke kwaliteit en waarden van de in het plan begrepen gronden en 
de naaste omgeving;

 b.  een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van 
het personen- en goederenvervoer, waaronder een goede aansluiting op 
de aanwezige infrastructuur van weg, water en spoor verzekerd is, een en 
ander onder onverminderd hetgeen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruim-
telijke ordening, hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en elders in deze 
verordening is bepaald.

Artikel 2.1.7.  Regels voor aan te leggen of uitbreiden van bedrijven-
terreinen en kantoorlocaties

1.  De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van een 
nieuw bedrijventerrein of kantorenlocatie of in de uitbreiding van een dergelijk 
terrein of een dergelijke locatie bevat een verantwoording over de wijze waarop:

 a.  de afspraken die daaromtrent in het regionaal planningsoverleg zijn 
gemaakt, worden nagekomen;

 b.  het beoogde netto ruimtebeslag zich verhoudt tot de afspraken genoemd 
onder a en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen 
en kantorenlocaties;

 c.  door middel van regels zorgvuldig ruimtegebruik wordt bevorderd.

13   In deze bijlage zijn de artikelen uit de Verordening Ruimte, die van belang zijn voor de 
(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoorlocaties vermeld. De artikelen 2.1.7 
, 2.1.8 en 4.1.5 komen uit de Verordening Ruimte, fase 1; het  artikel 1.2.1 Zorgplicht 
voor ruimtelijke kwaliteit en 2.1.11 Regels voor bovenregionale detailhandel en leisure 
voorzieningen uit de Ontwerp Verordening Ruimte, fase 2. 
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2.  Onder harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties als 
bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt verstaan de capaciteit voor aan te 
leggen of uit te breiden bedrijventerreinen en kantorenlocaties waarover een 
gemeente beschikt, die:

 a.  wordt uitgedrukt in het netto ruimtebeslag van bedrijventerreinen en kanto-
renlocaties;

 b.  is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarbij de bestem-
ming nog niet is verwezenlijkt.

3.  De wijze waarop zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid, onder c, 
wordt bevorderd, betreft in het bijzonder:

 a.  de wijze waarop de inrichting van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie 
een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bevordert;

 b.  regels inzake de minimale omvang van de uit te geven bedrijfskavels;
 c.  regels inzake het op de aard van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie 

aangepast bebouwingspercentage en de aangepaste bouwhoogte;
 d.  regels welke beogen oneigenlijk ruimtegebruik, gelet op de aard van het 

bedrijventerrein of de kantorenlocatie, tegen te gaan.
4.  Onder oneigenlijk ruimtegebruik als bedoeld in het derde lid, onder d, wordt voor 

wat betreft een zwaar bedrijventerrein verstaan het gebruik voor:
 a.  wat betreft kernen gelegen in een stedelijke regio, bedrijven behorend tot 

de milieucategorie 1 en 2, met uitzondering van een bedrijf behorend tot 
de milieucategorie 2 in een bedrijfsverzamelgebouw of een bedrijf met een 
kavelgrootte van meer dan 5000 m2;

 b.  wat betreft kernen gelegen in een landelijke regio, bedrijven behorend tot 
de milieucategorie 1;

 c.  bedrijfswoningen;
 d.  bedrijfsmatige uitoefening van administratieve diensten, detailhandel, 

horeca, maatschappelijke voorzieningen en leisurevoorzieningen, voor 
zover niet direct verband houdend met een of meer op het desbetreffende 
terrein gelegen bedrijven.

Artikel 2.1.8. Regels voor bestaande bedrijventerreinen en kantorenlocaties 

De toelichting bij de herziening van een bestemmingsplan gelegen in het bestaand 
stedelijk gebied als bedoeld in artikel 2.1.2, eerste lid, waarbij een bestemming voor 
een bedrijventerrein of een kantorenlocatie is aangewezen, bevat een verantwoording 
over:
a.  de reële mogelijkheden voor herstructurering alsmede voor zorgvuldig ruimtege-

bruik als bedoeld in artikel 2.1.7, derde lid;
b.  de vraag in hoeverre het al dan niet in stand houden van de geldende bestem-

ming, met inbegrip van de regels inzake het tegengaan van oneigenlijk ruim-
tegebruik als bedoeld in artikel 2.1.7, derde en vierde lid, zich verhoudt tot de 
afspraken die in het regionale planningsoverleg zijn gemaakt over de ontwik-
keling van nieuwe bedrijventerreinen en kantorenlocaties of de uitbreiding van 
bestaande zodanige terreinen en locaties, als bedoeld in artikel 4.1.5, onder c.

Artikel 2.1.11. Regels voor bovenregionale detailhandel en  
   leisurevoorzieningen

1.  Een bestemmingsplan kan voorzien in de ontwikkeling van een nieuw winkel-
concentratiegebied en van een nieuwe leisurevoorziening of in de uitbreiding van 
een bestaand winkelconcentratiegebied of van een bestaande leisurevoorziening 
mits deze ontwikkeling of uitbreiding niet leidt tot de ontwikkeling van een boven-
regionaal winkelconcentratiegebied of een bovenregionale leisurevoorziening.

2.  Onder een bovenregionaal winkelconcentratiegebied of een bovenregionale 
leisurevoorziening als bedoeld in het eerste lid wordt begrepen een winkelcon-
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centratiegebied of een leisurevoorziening waarbij blijkens een economisch effec-
tenonderzoek ten minste 20% van de bezoekers afkomstig is van het gebied 
van buiten een straal van 35 kilometer vanaf het winkelconcentratiegebied of de

 leisurevoorziening en met een te verwachten aantal bezoekers van ten minste   
 750.000 per jaar.

3.  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien 
in de ontwikkeling van een bovenregionaal winkelconcentratiegebied of in de 
ontwikkeling van een bovenregionale leisurevestiging in een stedelijk knooppunt 
als bedoeld in de provinciale structuurvisie na ontheffing van Gedeputeerde 
Staten op grond van de in het vijfde lid bedoelde stukken.

4.  Uitsluitend de besturen van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, 
Eindhoven en Helmond kunnen een aanvraag om ontheffing doen voor een 
ontwikkeling als bedoeld in het derde lid binnen hun grondgebied.

5.  De in Artikel 5.2.1, tweede lid, bedoelde stukken, behorende bij de aanvraag om 
ontheffing bevatten tevens:

 a.  een beschrijving van de resultaten van een op grond van Artikel 4.1.5 
regionaal afgestemd onderzoek dan wel de gemeentelijke structuurvisie 
waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling:

   1.  zal bijdragen aan de versterking van de voorzieningenstructuur van de 
provincie;

  2.   geen blijvende afbreuk zal doen aan het functioneren van de winkel-
concentratiegebieden van de gemeente, van de andere gemeenten 
van het betrokken RPO-gebied en van de in het vierde lid genoemde 
gemeenten;

 b.  een beschrijving van de resultaten van het overleg met de in het vierde lid 
genoemde gemeenten;

 c.  een milieueffectrapport ter voorbereiding van een kaderstellend ruimtelijk 
plan als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;

 d.  de wijze waarop de ontwikkeling bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit als 
bedoeld in Artikel 1.2.1 waaronder in het bijzonder:

  1.  de wijze waarop de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan de ruimtelijke 
kwaliteit aan Artikel 1.2.1 waarbij niet voldoen behoeft te worden aan 
het tweede lid, onder a;

  2.  de wijze waarop toepassing is gegeven aan de vereiste kwaliteitsverbe-
tering als bedoeld in Artikel 1.2.2;

  3.  de wijze waarop de inrichting van het gebied of de voorziening een 
gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bevordert;

  4.  regels inzake het op de aard van het gebied of de voorziening aangepast 
bebouwingspercentage en aangepaste bouwhoogte;

 e.  een goede afwikkeling van het personen- en goederenvervoer, waaronder 
een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water en 
spoor verzekerd is.

Artikel 4.1.5. Taken regionaal planningsoverleg 

Het regionaal planningsoverleg bevordert in het belang van de regionale ruimtelijke 
samenhang dat de deelnemers:
 a.  de inhoudelijke voorbereiding van een gemeentelijke of provinciale structuur-

visie of van een beheerplan, als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet, op 
elkaars beleid afstemmen, met inbegrip van de wijze waarop deelnemers de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling willen verwezenlijken;

 b.  regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische 
voorbereiding van de nieuwbouw van woningen;

 c.  regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische 
voorbereiding van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, ( ) en kantorenlo-
caties en de uitbreiding van bestaande, zodanige terreinen en locaties;



Kantoren- en bedrijventerreinenbeleid44

 d.  regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische voor-
bereiding van andere stedelijke voorzieningen dan genoemd onder b en c.

 e.  regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische 
voorbereiding van infrastructurele voorzieningen;

 f.  regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische voor-
bereiding van landschapsontwikkeling en andere ruimtelijke voorzieningen in 
het buitengebied;

 g.  elkaar informeren over de voortgang van hiervoor bedoelde voornemens en 
afspraken;

 h.  een monitoringssysteem opzetten en bijhouden waarin de voortgang van de 
woningbouw, van de herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen, 
(  ) en kantorenlocaties en zonodig van andere ruimtelijke ontwikkelingen van 
regionaal en provinciaal belang wordt bijgehouden. 
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Bijlage 2   Belangrijkste uitkomsten enquête knelpunten 
bedrijventerreinen Bos-H

Hintham / de Vliert 
•	 	Braakliggend	 terrein	 tussen	 A2	 en	 de	 Grote	 Elst.	 Een	 duidelijke	 visie	 van	 de	

gemeente op het gebied is gewenst.
•	 	Ontsluiting
 - Upgrading fietstunnel richting de Herven tot volwaardige autoverbinding
 -  Verbetering relatie met Rosmalen door doortrekken Stadionlaan over A2 en de 

Zuid-Willemsvaart naar de Empelseweg / Mazairaclaan 

De Overlaet
•	 Ontsluiting	van	Saffierborch	en	Westeind	moeten	worden	verbeterd
•	 Parkeerproblemen

Maaspoort 
•	 Parkeerdruk	rond	SPS	en	Shopex

De Herven  
•	 Bereikbaarheid	van	en	naar	A2
•	 Parkeeroverlast	(nabij	SAP	en	Hoog	Heinis)
•	 Noodzaak	herstructurering	gebied	aangrenzend	aan	de	Bossche	Boulevard.

De Brand
•	 Openbaar	vervoer
•	 Ontsluiting	op	de	N279

De Rietvelden/de Vutter
•	 	Beperkte	 vestigingsmogelijkheden	 door	 geluidszonering	 (hiervoor	 loopt	 een	

nieuwe bestemmingsplanprocedure)
•	 Verkeersdruk	bij	grote	evenementen	Brabanthallen
•	 Verkeersafwikkeling	vanuit	Haverleij	en	de	Vutter	op	A59
•	 Parkeerproblemen	de	Vutter

Pettelaarpark
•	 Ontsluiting
•	 Parkeerdruk

Algemeen aandachtspunt
•	 Voorraad	milieucategorie	4	en	5	bedrijventerrein

Bron: interviews Bos-H / BZW ‘s-Hertogenbosch
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Bijlage 3   Ruimtewinst14 door herstructurering gemeente 
’s-Hertogenbosch, periode 2010- 2020

Plannaam Ruimtewinst Periode

BOSCHVELD 1,0  2015 -  2020

DE MEERENDONK 10,0  2015 - 2020

DE RIETVELDEN 20,9  2010 -  2020

ERTVELD 3,5  2012 - 2015

KLOOSTERSTRAAT 1,5  2015 - 2020

KRUISSTRAAT 0,4  2010 - 2015

MAASPOORT 3,3  2010 - 2015

Totaal netto 40,5  

14  Ruimtewinst is het saldo van door herstructurering voor heruitgifte beschikbare ruimte en 
het ruimteverlies door transformatie van terreinen naar een andere bestemming



Kantoren- en bedrijventerreinenbeleid 47

Bijlage 4  Parkmanagement

Rijk en provincie stellen in toenemende mate ‘parkmanagement’ als randvoorwaarde 
om in aanmerking te kunnen komen voor gebied- of projectgerichte subsidies. Zij 
zien het duurzaam beheer en onderhoud van bedrijventerreinen als een taak van de 
gemeente en het bedrijfsleven. Parkmanagement kan daarbij een instrument zijn.
 
Hoofdlijnen parkmanagement ‘s-Hertogenbosch
Parkmanagement is in ’s-Hertogenbosch een bedrijfsterreingerichte samenwerking 
tussen de gemeente en de daar gevestigde ondernemers met als doel de kwaliteit 
van het bedrijventerrein structureel op het gewenste niveau te houden om kostbare 
herstructureringen in de toekomst te voorkomen. Een goede bedrijfsomgeving is 
namelijk een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen ondernemen. Parkma-
nagement is dus een middel en geen doel op zich. 
Een kwalitatief goed bedrijventerrein vereist een goed bestemmingsplan, beeldkwa-
liteitplan en uitgiftekader. Ligt dat er niet dan is het parkmanagement gedoemd te 
mislukken. Er bestaat geen blauwdruk voor parkmanagement. ‘s-Hertogenbosch 
heeft een jarenlange traditie met parkmanagement, waarbij het Samenwerkings-
verband RiVu een voortrekkersrol heeft gespeeld. Lange tijd heeft RiVu een gebieds-
manager gehad en zijn de grenzen en mogelijkheden van parkmanagement en de 
organisatie daarvan onderzocht. 
’s-Hertogenbosch heeft in overleg met het georganiseerd bedrijfsleven op basis van 
de RIVU-ervaring gekozen voor een structurele maatwerkgerichte samenwerking 
tussen gemeente en de respectievelijke ondernemersverenigingen zonder daarvoor 
een aparte parkmanagementorganisatie op te tuigen. Die samenwerking is flexibel 
en al decennia lang bestendig gebleken.

Kenmerkend voor parkmanagement ’s-Hertogenbosch is:
- simpel. Neem als ondernemersvereniging niet teveel hooi op je vork. Pleeg 

maatwerk. Snijd het toe op de behoeften en de beschikbare uitvoeringscapaciteit;
- pragmatisch. Gericht op een werkbare aanpak/structuur. De gemeente is in 

de persoon van de accountmanager als adviseur lid van de besturen van de 
ondernemersverenigingen. Dit garandeert korte lijnen. Voorts participeren waar 
wenselijk en noodzakelijk ambtenaren van verschillende vakopleidingen in 
werkgroepen die onder leiding van ondernemers op bedrijfsterrein niveau zijn 
ingesteld. Op deze manier is het parkmanagement goed verankerd, zowel in de 
gemeentelijke organisatie als aan de zijde van het bedrijfsleven;

- verplichte deelname. Vanaf medio jaren negentig is mede op verzoek van het 
georganiseerd bedrijfsleven bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 
en kantoorlocaties het lidmaatschap van de ondernemersverenigingen verplicht 
gesteld. Het probleem van de freeriders op de bestaande bedrijventerreinen is 
hiervoor de directe aanleiding geweest;

- flexibel. Parkmanagement als groeimodel mee bewegend al naar gelang de 
behoeften van gemeente en ondernemersverenigingen

Taakverdeling
Gemeente is primair verantwoordelijk voor en dus aanspreekbaar op:
o aanleg, beheer en onderhoud openbare ruimte (groen, grijs). De gemeente 

bepaalt in overleg met het bedrijfsleven de basiskwaliteit. Monitoring geschiedt 
via jaarlijkse schouw met direct betrokkenen. Voorts is er een ‘klachtenlijn 
openbare ruimte’ waar beschadigingen kunnen worden gemeld, zodat direct 
actie kan worden ondernomen.

o aanleg en onderhoud straatmeubilair
o aanleg en onderhoud van openbare verlichting. 
o het initiëren van herstructureringsprojecten op het bedrijventerrein
o aanleg en onderhoud bewegwijzering naar het bedrijventerrein
o gladheidbestrijding



Kantoren- en bedrijventerreinenbeleid48

Het georganiseerd bedrijfsleven is primair verantwoordelijk voor en dus aanspreek-
baar voor het ontwikkelen en aanbieden van specifieke parkmanagementdiensten. 
Daarbij kan gedacht worden aan:
a. Belangenbehartiging
 o   De ondernemersverenigingen onderhouden het contact met de gemeente 

en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het beleid en de 
strategie met betrekking tot onderwerpen als bereikbaarheid, parkeren, 
geluidruimte, arbeidsmarkt, milieu en duurzaamheid, risico- en calamitei-
tenbeheersing, vestigings- en uitgiftebeleid, promotie en beveiliging.

NB: De gemeentelijke accountmanager is als adviseur van het bestuur van de 
ondernemersverenigingen in de bestuursvergaderingen aanwezig om zaken in te 
brengen en wensen te vernemen. Dit garandeert korte lijnen richting ambtelijke 
organisatie en gemeentebestuur.

a.   Collectieve inkoop en diensten:
  Al naar gelang de behoeften van de gevestigde bedrijven wordt dit projectmatig 

opgepakt, bijvoorbeeld:
 o  afvalinzameling
 o  Veiligheid: KVO, Surveillance, Cameratoezicht
 o   Glasvezelnetwerk (nb: op nieuwe terreinen maakt dit onderdeel uit van de 

basisinfrastructuur waar de gemeente voor zorg draagt)
 o  Bewegwijzering op het bedrijventerrein zelf
 o  kantoorartikelen
 o  kinderopvang
 o  energie / energienetwerk
 o  Personeelsdiensten: arbeidspool, gecoördineerde werkgeversbenadering
NB: dit kan al naar gelang de omstandigheden ook op initiatief van de gemeente of 
het UWV-Werkbedrijf projectmatig worden opgepakt.

a.  Business to Business (B2B)
  Bijvoorbeeld het organiseren van: netwerkbijeenkomsten, ledenvergaderingen, 

bedrijfsbezoeken, etc.

Tot slot
In ’s-Hertogenbosch wordt dit parkmanagement concept per bedrijven terrein 
ingevuld en toegesneden op de behoeften van de bedrijven en op de bij het 
gevestigd bedrijfsleven op het betreffende bedrijventerrein beschikbare capaciteit. 
Organisatorisch zijn de parkmanagementactiviteiten zowel ingebed in de gemeente-
lijke organisatie (accountmanagement EZ, beheer openbare ruimte) als in de onder-
nemersverenigingen (belangenbehartiging, collectieve diensten, B2B). Aan beide 
zijden is nog geen behoefte aan inschakeling van een parkmanager. Op stedelijk 
niveau worden de ervaringen uitgewisseld in het bestuur van BZW
’s-Hertogenbosch waar alle ondernemersverenigingen van bedrijven- en kantoor-
terreinen lid van zijn.
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