
 
 

 
 
 

Bijlage 0.3.2, Mededelingennotitie stand van zaken nieuw aanbod 
bedrijfskavels in de Kempen 

  

 

 

 
Betreft: Behoefte aan nieuw aanbod grote en kleine kavels in de Kempen  
Datum: 30 mei 2022 
Aan: Omgevingsdag juni 2021 
Doel:  Stand van zaken nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen 

 
Aanleiding: 
Tijdens de Ontwikkeldag in juli 2021 en december 2021 hebben we u geïnformeerd over de voorspoedige 
uitgifte van bedrijfskavels in de Kempen en de aanhoudende vraag naar grote en kleine kavels. We kondigden 
aan dat eind 2021 nagenoeg alle kavels zijn verkocht. Ook informeerden we u over de start van onderzoek 
naar nieuw aanbod in de Kempen.  
 
Bevindingen: 
Voorafgaand aan het onderzoek heeft een evaluatie van het bedrijventerreinenbeleid van de afgelopen ja-
ren plaatsgevonden en zijn ambities en doelstellingen voor nieuw aanbod bestuurlijk vastgesteld. Daar-
naast is advies ingewonnen over de marktbehoefte en de uitbreidingsruimte op basis van de prognoses, 
uitgiftecijfers, economische trends en ontwikkelingen en huidige wachtlijsten. Het marktbehoefterapport 
wordt binnenkort geactualiseerd nadat de Provinciale Prognoses voor 2022- 2030 worden vastgesteld.  
 
Evaluatie 
Uit de evaluatie wordt geconcludeerd dat de programmering in de Kempen van de afgelopen jaren, met 
één groot regionaal terrein en gefaseerd aanbod voor kleine kavels in de gemeenten, een goede aanpak is 
geweest. Er was geen sprake van overaanbod of noodzaak tot afwaardering van locaties. De realisatie van 
één regionaal bedrijventerrein voor grotere kavels en de ontwikkeling van lokaal aanbod voor MKB bedrij-
ven wordt positief beoordeeld. Het aanbod heeft in de vraag voorzien en ook het onderscheid tussen grote 
en kleine kavels heeft goed gewerkt. De samenwerking is positief verlopen 
 
Bestuurlijk is ook uitgesproken om bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen te focussen op bedrijven die 
een bijdrage leveren aan het bestaande profiel van de Kempen en Brainport. Daarmee wordt het ecosys-
teem van bedrijven en toeleveranciers, dat nodig is om Brainport als sterke regio te laten functioneren, be-
houden en versterkt. De maakindustrie is van oorsprong sterk aanwezig in de Kempen. Deze ontwikkelt zich 
ook door. Dat blijft komende jaren om ruimte vragen. 
 
Er wordt gericht op complementariteit binnen Brainport voor toekomstige groei van bedrijventerreinen. 
Daarnaast wordt ingezet op een grootschalige werklocatie en meer beperkt op nieuw kleinschalig en mid-
delgroot aanbod. Ook de ruimtewinst door intensivering op bestaande bedrijventerreinen is verkend.  
 
Ontwikkelstrategie de Kempen 
Inmiddels is ook het proces voor de uitwerking van de Ontwikkelstrategie de Kempen verder gevorderd 
waarin ook het thema werken een belangrijk onderdeel is. De ambities ten aanzien van onze werklocaties 
krijgen hierin een plek en in december 2022 presenteren we het resultaat tijdens de omgevingsdag.  

https://www.bergeijk.nl/home
https://www.bladel.nl/home


 
Vervolgstappen en plannen voor korte termijn 
In de Kempen is echter op korte termijn behoefte aan kleinschalige uitbreidingsruimte, vanwege wachtlijs-
ten, vervangingsvraag en voor de afronding van ingezette ontwikkelingen. We benutten daarom komende 
periode om de plannen voor de korte termijn te concretiseren. Daarnaast starten we met een locatiestudie 
en participatieproces voor het grootschalige aanbod. Hier komen we voor de omgevingsdag van december 
2022 in het ‘bestuurlijk kartrekkersoverleg bedrijventerreinen’ met de andere subregio’s op terug.  
 
 
 


