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Geachte leden van de gemeenteraad,

Stichting Park Management Veldhoven (hierna: SPV) heeft kennisgenomen van het 
raadsvoorstel voor besluitvorming over de programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen 
in het stedelijk gebied Eindhoven. Het raadsvoorstel is behandeld in de oordeelsvormende 
gemeenteraadsvergadering van 9 mei 2017 en staat gepland voor besluitvorming in de 
vergadering van 30 mei 2017.

Inmiddels heeft hebben wij ook kennisgenomen van de stukken die ten grondslag liggen aan 
het voorstel om in te stemmen met een programmering van bedrijventerreinen in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Daarbij hebben wij - uiteraard - vooral gekeken naar de 
gevolgen die de programmering zal (kunnen) hebben voor het bedrijventerrein Habraken.

Reactie op programmeringsvoorstel

Uit de voorliggende stukken maken wij op dat herprogrammering gevolgen heeft voor het 
aantal nog uitgeefbare hectaren op het bedrijventerrein Habraken. Dit aantal is per 1 juli 
2016 bepaald op 43. In de programmering is gewerkt met het stoplichtmodel. Voor Habraken 
is bepaald dat 12,6 hectare direct uitgeef baar is (groen), 15 hectare niet meer zal worden 
uitgegeven en dus zal worden geschrapt (rood) en 15 hectare op termijn beschikbaar komt 
voor circulaire bedrijvigheid (oranje), waarbij op pagina 17 van de programmering is bepaald:
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“Alleen uitgeef baar als onderzoek uitwijst dat er behoefte aan is. Bestemd voor 
bedrijven die een relatie hebben met circulaire economie ten dienste van de hightech 
maakindustrie of die grote ruimtevraag (bv. met buitenopslag) hebben.”

In de stukken komt naar voren dat de programmering bedrijventerrein SGE de marktgerichte 
keuze beschrijft voor bedrijventerreinen die in het stedelijk gebied ontwikkeld worden en dat 
de dubbele mismatch (kwalitatief en kwantitatief) tussen vraag en aanbod daarmee verleden 
tijd is. Er zou ook zijn gekeken naar de voor de markt juiste locaties voor nieuwe 
bedrijventerreinen, maar ook naarde segmentering van de diverse bedrijventerreinen.

Wij vragen ons af welke overwegingen specifiek ten grondslag liggen aan de keuze om voor 
het bedrijventerrein Habraken 15 hectare te schrappen en 15 hectare voor circulaire 
bedrijvigheid te programmeren. Meer in het bijzonder hebben wij vragen over de wijze 
waarop de behoefte is bepaald en stellen wij vraagtekens bij de segmentering, ofwel de 
keuze om in Habraken de circulaire bedrijvigheid te laten landen.

Aan de nieuwe programmering ligt de constatering ten grondslag dat er sprake is van een 
dubbele mismatch: kwantitatief overaanbod op plekken die kwalitatief niet goed aansluiten bij 
de wensen en eisen van de markt. Wat daarbij opvalt is dat die analyse is gebaseerd op een 
onderzoek van de Stec-groep in opdracht van Provincie Noord-Brabant uit 2015. Wij menen 
dat de analyse daarmee wordt gebaseerd op een verouderd onderzoek. Dient niet op basis 
van actuelere gegevens te worden bepaald wat de vraag c.q. behoefte is aan 
bedrijventerreinen?

Daarnaast stellen wij ons - mede met het oog op de stelling dat de behoeftebepaling nu in 
overeenstemming is met de ladder voor duurzame verstedelijking - de vraag of die behoefte 
wel kan worden gestoeld op een marktconsultatie. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt namelijk dat de behoefte niet kan worden 
onderbouwd met de stelling dat er bedrijven geïnteresseerd zijn in een bepaalde locatie. In 
zoverre is het de vraag of een marktconsultatie wel voldoet aan de eisen die de ladder voor 
duurzame verstedelijking stelt.

Meer in het bijzonder wijzen wij erop dat uit de stukken die wij hebben bestudeerd niet kan 
worden opgemaakt waaruit de behoefte blijkt aan 12,6 hectare direct uitgeefbare grond en 
15 hectare op termijn uit te geven gronden ten behoeve van circulaire economie. Uit de 
stukken blijkt met name dat op het laatste punt nog nader onderzoek, maar ook actieve 
acquisitie zal moeten plaatsvinden. De vraag is dan ook op basis van welk 
behoefteonderzoek wordt gesteld dat er ruimte is voor circulaire bedrijvigheid en wel tot een 
omvang van 15 hectare. Een vraag is daarnaast waarom deze 15 hectare dient landen op 
het bedrijventerrein Habraken. Geen van deze vragen wordt beantwoord in de voorliggende 
stukken.
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Zorgen van SPV

Wij maken ons zorgen over de voorgenomen programmering. En wel om de volgende 
redenen.

SPV zet zich in voor de bedrijventerreinen Habraken en Zandven. De stichting realiseert 
collectieve oplossingen voor vragen van individuele ondernemers. Op dit moment is voorzien 
in:

« het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (groen en grijs)
» een ambitieus beeldkwaliteitsplan 
» functionele bewegwijzering
* beveiliging van de openbare ruimte
« een glasvezelnetwerk (hoogwaardig internet).
Met dit parkmanagement levert SPV een bijdrage aan de algehele uitstraling en veiligheid 
van het bedrijventerrein. Dit is goed voor het vestigingsklimaat en vergroot de waarde van 
het terrein.

De nu op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven hebben allemaal grote investeringen 
gedaan om te kunnen voldoen aan de beeldkwaliteitseisen die bijdragen aan kwalitatief 
hoogwaardige uitstraling van het bedrijventerrein. In de toelichting op het bestemmingsplan 
‘Habraken 2016’ wordt het belang van de algemene uitstraling en beeldkwaliteit benadrukt:

Op Habraken wordt in eerste instantie ruimte geboden aan bedrijvigheid, die behoefte 
heeft aan een grootschalige opzet met ruime panden en kavels die zijn verankerd in 
een sterk groen raamwerk. Daarnaast sluiten de eisen die bedrijven op een gemengd 
bedrijventerrein stellen uitstekend aan bij de locatie Habraken. De bedrijven hechten 
bijvoorbeeld minder waarde aan de beperkte zichtlocatie van het terrein - afstand tot 
snelwegen - en de beperkte multimodale bereikbaarheid van de locatie en veel waarde 
aan de algemene uitstraling en beeldkwaliteit.

Ook in de ontwikkelingsrichting voor het bedrijventerrein is beeldkwaliteit, naast een 
doelgroepbenadering, een leidend thema:

Ontwikkeling

Vastgehouden moet worden aan de beoogde doelgroepen, zodat een herkenbare 
differentiatie van de Veldhovense bedrijventerreinen ontstaat en van meet af aan dient 
aandacht te zijn voor de ruimtelijke uitstraling. Daarbij dient met name te worden 
gedacht aan de beeldkwaliteit, waarmee de profilering van het terrein wordt 
ondersteund.
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De gewenste beeldkwaliteit wordt in de toelichting verder uitgewerkt (p.16 en 17).

De thans gevestigde bedrijven zijn allemaal bedrijven in de categorieën 3.2 tot en met 4.2. 
Onze vrees is dat (teneinde toch maar zoveel mogelijk gronden toch te kunnen uitgeven) 
vestigingseisen worden versoepeld, qua milieucategorie en beeldkwaliteitseisen ten behoeve 
van circulaire bedrijvigheid en/of bedrijven die een grote ruimtevraag (bijv. met buitenopslag) 
hebben. Dit soort bedrijvigheid is strijdig met de voor het bedrijventerrein ‘Habraken’ 
geldende planologische eisen en beeldkwaliteitseisen. Als deze bedrijven worden toegelaten 
en deze eisen worden losgelaten worden gedane investeringen waardeloos en neemt de 
waarde van de gronden af.

In het programmeringsvoorstel wordt met geen woord gerept over de vestigingseisen die 
gelden voor het bedrijventerrein ‘Habraken’ en in hoeverre circulaire bedrijvigheid en 
bedrijvigheid met een groot ruimtebeslag aan die eisen zou kunnen voldoen. Gelet op de 
toegelaten milieucategorieën en de gestelde beeldkwaliteitseisen is de vraag of deze 
bedrijvigheid wel inpasbaar is op het bedrijventerrein ‘Habraken’. Welke afwegingen heeft u 
in dat verband gemaakt? En zijn er geen andere bedrijventerreinen in de regio die veel beter 
geëquipeerd zijn voorde vestiging van bedrijven in circulaire economie. Uit het bijlagenboek 
bij de programmering kan worden opgemaakt dat het bedrijventerrein ‘Habraken’ (op zijn 
zachtst gezegd) ook niet als meest wenselijke vestigingslocatie wordt gezien.

Afsluitend

Wij zullen de ontwikkelingen rondom de programmering nauwgezet blijven volgen. Reeds nu 
willen wij antwoord op de in deze brief gestelde vragen, in de verwachting dat wij erop 
kunnen vertrouwen dat u ook de gerechtvaardigde belangen van de thans op het 
bedrijventerrein Habraken gevestigde ondernemers in acht neemt.

Met vriendelijke groet,

agement

lićk ļźpfàotít-van Hoof 
řecŕeţafis penningmeester
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