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Ruimte behoefte op basis van werkgele-
genheid

I
n het voormalige kantoor van het Brabants
Dagblad aan het Emmaplein in Den Bosch ko-
men vijftig koopappartementen. Verder liggen
er in Den Bosch op tekentafels negen andere
projecten voor het realiseren van vijf- tot zes-

honderd woningen. In Tilburg is het voormalige be-
lastingkantoor in beeld om te transformeren tot
wooncomplex. In 2013 heeft Eindhoven al zevenhon-
derd woningen aan de voorraad toegevoegd door de
ombouw van kantoren.
Voorbeelden hoe het kan met het kantorenbestand
in Brabant. Omvormen of slopen is op dit moment
de vraag voor eigenaren van bestaande kantoorcom-
plexen. Verhuren als werkruimtes lukt nog maar
mondjesmaat. Oorzaak is de afnemende vraag naar
kantoren en waar nog behoefte is aan ruimte zijn de
bestaande kantoren nauwelijks nog toegesneden op
de vraag, die vraagt om flexibel gebruik.
In heel Brabant is het aanbod de afgelopen twintig
jaar sterk toegenomen, van 3,2 miljoen vierkante me-
ter naar 5,2 miljoen vierkante meter. 70 procent van
de kantoren staat in de vijf grote Brabantse steden.
Daarvan staat ongeveer 15 procent leeg.
De leegstand gaat de komende jaren alleen maar toe-

nemen, verwacht de provincie. Zelfs Eindhoven, de
kantorenstad bij uitstek, zal plannen moeten schrap-
pen, is de provinciale verwachting. Ook lector
Cees-Jan Pen van Fontys is ervan overtuigd dat het
anders moet in de kantorenmarkt. „Hooguit kun je
in binnensteden of in de nabijheid van het station
nog wat bouwen, want daar blijft wel vraag naar.
Maar wat de rest betreft is Brabant klaar.” Dat is ook
de constatering van de provincie: ‘speciale kantoren-
wijken en bedrijventerreinen worden verlaten; be-
drijven verhuizen naar levendige centrumgebieden
in de steden, zo dicht mogelijk bij intercitystations’.
Bovendien is het door de moderne technieken niet
meer nodig om op kantoren te werken. De overal
aanwezige digitale beschikbaarheid maakt dat men-
sen steeds vaker vanuit huis of onderweg werken.
Dat heeft een drukkend effect op de vraag naar kan-
toorruimte. Op basis van de nu bekende gegevens
neemt tot 2040 de vraag naar kantoren toe met
maximaal 500.000 vierkante meter. Die vraag is
even groot als de huidige leegstand. Verder staan er
plannen voor de bouw van 1,3 miljoen vierkante me-
ter kantooroppervlak op stapel: 2,5 keer de behoefte
tot 2040.

W
aar het woord slopen jarenlang
niet in de mond mocht worden
genomen, klopt de vastgoedsec-
tor nu zelfs bij de provincie aan
dat er ingegrepen dient te wor-

den. Er moet een beleid voor sloopcertificaten in het
leven worden geroepen.
Een van de vragen die op het bordje van Brabant ligt
is: kunnen bestaande locaties zodanig worden ge-
transformeerd dat ze voldoen aan de nieuwe vraag
of dien je nieuwe terreinen aan te leggen? In de aan-
loop naar deze discussie geeft gedeputeerde Yves de
Boer (Ruimtelijke Ontwikkeling) al een voorzet. Hij
heeft het in de provinciale notitie over ‘Van meer
naar anders’. „De mismatch tussen het aanbod van lo-
caties en de vraag van gebruikers moeten we vermin-
deren.” Hij stelt dat de tijd waarin je gemakkelijk
kon uitbreiden zonder dat het ergens anders negatie-
ve gevolgen had voorbij is.
Brabant telt bijna 11.000 hectare aan bedrijventerrei-
nen, waar ongeveer 39 procent van alle Brabantse
werkgelegenheid is gevestigd. Daarmee heeft Bra-
bant van alle provincies het grootste oppervlak aan
industriegrond. Zuid-Holland is met 7.000 hectare

door Henk Snijders

B edrijventerreinen, kanto-
ren en winkels. Brabant
heeft er meer dan genoeg

van. Op deze terreinen is de pro-
vincie wel uitgebouwd. Brabant
moet leren slopen, stelt lector
Vastgoed Cees-Jan Pen van de
Fontys Hogescholen. Hij is geen
voorstander van een absolute
bouwstop. Maar voor nieuwbouw
moet je voortaan wel een verrekt
goed verhaal hebben en elders
iets afbreken, is zijn devies. Sloop-
certificaten, noemt Pen dat.
Op basis van een recent kwantita-
tief onderzoek van de provincie
kan het huidige aanbod in elk van

de drie sectoren de vraag tot 2040
aan. En toch liggen er in veel ge-
meenten nog legio plannen op de
plank om nieuwe industrieterrei-
nen te ontwikkelen, kantoren te
bouwen en winkellocaties uit te
breiden. Het lijkt wel of gemeen-
ten buiten de werkelijkheid le-
ven.
Pen is niet voor een bouwstop om-
dat de toekomstige vraag niet per
se hoeft te passen in het huidige
aanbod. De lector is voorstander
van het oprichten van een sloop-
fonds. „Zo kun je rotte plekken in
de provincie platgooien.” Hij
snapt dat gemeenten in de knoei
komen als ze geen bouwgrond
meer kunnen uitgeven. „In het

verleden is grond aangekocht in
de veronderstelling dat daar goed
op verdiend kon worden.”
Het is al geen kip met de gouden
eieren meer. Maar ‘slachten’ is
toch geen optie. Veel gemeenten
zouden aan de bedelstaf raken.
Gemeenten hebben veel geld geïn-
vesteerd in grond voor industrie-
terreinen. Dat drukt enorm op de
begrotingen. Zo hebben Bernhe-
ze, Oss en Den Bosch al meer dan
55 miljoen euro gestoken in de
ontwikkeling van bedrijventer-
rein Heesch-West. In 2017 zou
daar de eerste bouwkavel ver-
kocht moeten worden. Maar nu
de hele prognose van benodigde
bouwgrond voor industrieterrei-

BRABANTS VASTGOED

Brabant is zo’n beetje uitgebouwd
met bedrijfsgebouwen, kantoren

en winkels. Voor nieuwbouw moet
je een verrekt goed verhaal hebben.

Slopen is eerder aan de orde.
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‘Brabant moet leren
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T
ilburg heeft van de Raad van State toe-
stemming gekregen aan de rand van de
stad, op Stappegoor, een grote supermarkt
te bouwen, zeer tegen de wens van de pro-
vincie en de binnenstadswinkeliers van

Tilburg zelf. Gevreesd wordt voor het weglekken
van consumenten uit het centrum van de stad. Het
‘Tesco-effect’ noemt Fontys-docent Cees-Jan Pen
dat, genoemd naar het grote Engelse supermarktcon-
cern dat kleine winkels verdringt.
Pen: „Door het bouwen aan de randen van de ste-
den gaat de binnenstad zelf dood.”
„In Nederland staan de binnensteden er nog relatief
goed voor en kunnen we het met beperkte midde-
len nog redden”, stelt Pen. Hij vindt dat we moeten
leren van het buitenland en niet moeten beginnen
aan grootschalige winkelcentra buiten de stadscen-
tra.
Nu al kampen binnensteden als Breda en Eindho-
ven met een leegstand van 15 procent. Ook Hel-
mond, Oss, Valkenswaard en Uden kennen dergelij-
ke leegstandspercentages.
De gemiddelde leegstand in Brabant is 11 procent op
een winkelvloeroppervlak van 4,3 miljoen vierkante

meter. En de komende jaren neemt de behoefte aan
winkelmeters alleen maar af, toont een provinciaal
onderzoek aan.
Vreemd is dat natuurlijk niet, het aankoopgedrag
van de consument schuift met een sneltreinvaart
richting de webshops.
Volgens Pen moeten steden kijken of ze grootschali-
ge winkelcomplexen tegen de binnenstad aan kun-
nen bouwen. „Verbodsborden plaatsen werkt name-
lijk ook niet.” Oss merkte dat recent met het verbie-
den van de komst van een vestiging van detailhan-
delszaak Van Cranenbroek op een industrieterrein.
Inmiddels is het bedrijf uitgeweken naar het nabij-
gelegen Beuningen.
De Fontys-lector raadt gemeenten aan hun eigen be-
leid tegen het licht te houden. „Kies voor compacte
stadscentra en probeer leegkomende winkels in aan-
loopstraten om te bouwen tot woningen.” Pen stelt
dat best weer vraag is naar wonen in binnensteden.
Ook de provincie stuurt aan op een discussie over
de functies van gemeenten voor het winkelen. Elke
toevoeging van nieuwe vierkante meters winkels zal
in veel gevallen negatieve effecten hebben op be-
staande winkels elders in de regio.

op flinke afstand de tweede in Nederland.
Bovendien heeft Brabant nog eens bijna 1.800 hecta-
re aan grond bestemd om bedrijven op te vestigen,
daarvan is zo goed als 1.000 hectare al direct uitgeef-
baar. Kwantitatief heeft Brabant voldoende ruimte
om aan de behoefte tot 2040 te voldoen.
Alleen zal de vraag naar kavels anders zijn dan nu
kan worden aangeboden. Er zal in Brabant vooral
vraag komen naar grote aaneengesloten stukken be-
drijfsgrond voor onder meer logistieke bedrijven.
Daarom zullen bestaande bedrijventerreinen herka-
veld moeten worden, omdat het aanbod nu vaak te
versnipperd is. Waar de logistieke bedrijven als blij-
vende ruimtevreters oprukken, zie je dat de indus-
trie – op Zuidoost-Brabant na – zich juist terugtrekt
en dat in deze sector grond vrijkomt.
Dat zal scherpe keuzes vragen, stelt de provincie.
Eind van dit jaar moeten er met de regio’s realis-
tische afspraken worden gemaakt. Verder zijn er vra-
gen wat je in de toekomst wilt toestaan op bedrijven-
terreinen. Mogen er bijvoorbeeld afhaalpunten van
webshops of supermarkten op industrieterreinen ko-
men? En wat doe je met andere grootschalige detail-
handel als tuinmeubelen of dierenspeciaalzaken?

nen opnieuw is bijgesteld, is nog
maar de vraag of er ooit een be-
drijf komt in het westelijk buiten-
gebied van Heesch. Aan de kwan-
titatieve vraag in Noordoost-Bra-
bant kan met gemak op bestaan-
de industrieterreinen worden vol-
daan, blijkt uit een provinciale
analyse.
Pen vindt dat de provincie een
hand kan uitsteken naar gemeen-
ten die door bouwgrond in finan-
ciële problemen komen. Een
steunfonds waar renteloos een be-
roep op gedaan kan worden. „De
vele miljoenen kunnen dan over
een lange termijn worden afge-
schreven. Maar je moet voorko-
men dat gemeenten die het al wel

hebben geregeld zich benadeeld
voelen.”
Brabant is niet uniek. Je ziet het
overal in het land. Zo heeft de ge-
meente Nijmegen een grondposi-
tie van meer dan 100 miljoen eu-
ro in de wijk Ressen. Daar zou hal-
verwege Nijmegen en Arnhem
een grootschalig winkelcentrum
van 30.000 vierkante meter moe-
ten komen. Professor Cor Mole-
naar boog zich onlangs nog over
deze kwestie. „Nijmegen en Arn-
hem verklaarden dat dit winkel-
centrum geen invloed zou heb-
ben op de binnensteden”, aldus
Molenaar. „Maar onder zware
druk van de winkeliers uit de bin-
nenstad van Nijmegen, gesteund

door de gemeenteraad, is het plan
voorlopig uitgesteld.
Pen noemt het raar dat er steeds
wordt bijgebouwd. Hij ziet dat Ge-
deputeerde Staten er al van door-
drongen zijn dat je niet zomaar
meer moet bouwen. De lector
hoopt dat Provinciale Staten ook
tot dat inzicht komen en gemeen-
ten in regionaal verband afspra-
ken gaan maken. Hij beseft dat
die laatste stap de moeilijkste is.
„Want hoe verkoop je het in je ge-
meente dat je bent uitgebouwd
en je burgers voor winkels naar
een naburige grotere stad moe-
ten?” Pen denkt dat in gemeenten
als Veghel, Boxtel en Oosterhout
grote klappen zullen vallen.

Oppassen voor ‘Tesco-effect’ustrieterreinen

n slopen’


