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Inleiding 

Het leven is goed in de subregio A2. Deze wordt gevormd door de gemeenten Cranendonck, Heeze-

Leende en Valkenswaard en beslaat in zijn geheel een gebied met ruim 66.000 inwoners. Kenmerkend 

voor onze subregio is de aantrekkelijke afwisseling van levendige stedelijkheid en rustieke 

landelijkheid. De kwaliteit van wonen is er hoog, door een aantrekkelijke woonomgeving, hoog 

voorzieningenniveau en een gezonde mix van woontypen.  

Er zijn volop kansen voor werkgelegenheid. Bezoekers genieten van de attractiviteit van de centra, het 

natuurgebied de Grootte Heide en de nabijheid van de Achelse Kluis. De bereikbaarheid vanuit de 

Metropoolregio Eindhoven (MRE), Limburg en België is belangrijk. De subregio A2 vormt namelijk, als 

zuidoostelijke deel van de MRE, een belangrijke regionale toegang naar buurland België en de 

provincie Limburg. 

Eind 2020 is in regionaal verband (BO MIRT november 2020 en Ontwikkeldag december 2020) 

afgesproken dat de provincie Noord-Brabant en subregio’s aan de slag gaan met het opstellen van een 

ontwikkelstrategie, waarbij ook waterschappen worden betrokken. Te ontwikkelen zijn drie 

ontwikkelstrategieën (voor de respectievelijke subregio's A2, Peel en de Kempen) en het 

Verstedelijkingsakkoord (subregio Stedelijk gebied Eindhoven).  We hebben de gezamenlijke ambitie 

om binnen de regio op een goede manier een volgende schaalsprong te maken. Dat betekent dat 

(keten)samenwerking, open innovatie en allianties succesvol vorm moeten krijgen. Uitgangspunten 

zijn uitgaan van bestaand beleid, de principes uit het MIRT-onderzoek Verstedelijking en 

Bereikbaarheid Brainportregio, waarbij water en bodem als ordenend principe gelden.  

Met deze (op een later moment vast te stellen) ontwikkelstrategie subregio A2 zoeken we een goede 
aansluiting op de ontwikkelingen in de regio Zuidoost-Brabant. De ontwikkelstrategie bevat een 
‘vertaling’ van de kwalitatieve en kwantitatieve ambities. Het stelt centraal de ruimtelijke, mobiliteits- 
en economische opgaven van de subregio A2, in de context van de samenwerkingsregio Zuidoost-
Brabant. Daarbinnen vormen de onderwerpen mobiliteit, economie en ruimte & wonen het hart. Het 
onderwerp duurzaamheid is daar vanzelfsprekend mee verbonden. De subregio A2 ziet volop kansen 
die we graag samen met de regio gaan verzilveren.  
 
In hoofdstuk 1 komen de opgaven en ambities van de subregio A2 aan bod. In hoofdstuk 2 volgt het 
onderdeel ruimte. Hoofdstuk 3 bevat het onderdeel mobiliteit en hoofdstuk 4 richt zich op het 
onderdeel economie. Afgesloten wordt met een conclusie in hoofdstuk 5. 
 
 



4 
 

Hoofdstuk 1 Opgaven en ambities subregio A2  

Met deze ontwikkelstrategie brengen we de gezamenlijke inzet binnen de domeinen ruimte, mobiliteit 

en economie in kaart. Daarnaast laat de ontwikkelstrategie zien op welke wijze de subregio A2 een 

bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van de regio Zuidoost-Brabant. We benoemen de 

opgaven, beschrijven welke strategieën ingezet worden om aan die opgaven te werken en beschrijven 

op welke manier we daarin andere partijen nodig hebben. 

Een relevant ankerpunt vanuit de subregio A2 vormt de uitkomsten van het in 2019 opgeleverde 

Berenschot-rapport ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’. Daarin worden een achttal 

gezamenlijke opgaven benoemd, te weten: vitale kernen, wonen, mobiliteit, regionale economie, 

klimaat, transitie landelijk gebied, sociaal domein en bestuur & organisatie. 

 

Een relevant ankerpunt vanuit de regio vormt de op de Omgevingsdag vastgestelde Omgevingsagenda 

Zuidoost-Brabant, dat inzicht geeft in de belangrijkste regionale thema´s. De regio Zuidoost-Brabant 

kan worden getypeerd als een mozaïekmetropool met sterk verweven stedelijke en landelijke 

gebieden. Enerzijds profiteren stedelijk en landelijk gebied hierdoor in hoge mate van elkaars 

kwaliteiten, anderzijds ontstaan daardoor gedeelde opgaven. De twee hoofdopgaven voor de regio 

Zuidoost-Brabant zijn een duurzame schaalsprong Brainport en een nieuwe balans voor het landelijk 

gebied. Samen daaraan werken versterkt respectievelijk de innovatie- en concurrentiekracht van de 

regio en houdt het landelijk gebied leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal. 

Deze gezamenlijke subregionale en Zuidoost-Brabantse opgaven gecombineerd met de specifieke 

aandacht voor de domeinen ruimte, mobiliteit en economie, resulteren in 4 integrale doelen waarop 

onze inzet voor de subregio A2 in regionaal verband is gericht.  
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→ De subregio A2 biedt een aantrekkelijke woonomgeving die complementair is binnen het 

MRE-gebied: een groene leefomgeving, hoogwaardige voorzieningen en dichtbij (grote) 

werkgevers; 

→ Een goede bereikbaarheid voor het woon-werkverkeer binnen het MRE-gebied en voor 

bezoekers van de subregio A2. Daarbij is bijzondere aandacht voor corridors als A2, 

Westparallel, A67, de verbinding met België en HOV-verbindingen c.q. hubs; 

→  Binnen het MRE-gebied vindt de regionale verankering van het thema leisure plaats in de 

subregio A2. Leisure draagt als nieuwe pijler bij aan een economisch vitaal buitengebied 

en geeft een impuls aan het voorzieningenniveau in de regio; 

→ De ontwikkeling van De Groote Heide (BGTS) als grensoverschrijdend natuurpark. 
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Hoofdstuk 2 Ruimte subregio A2 

Inleiding 

Bij een breed thema zoals ruimte is een integrale benadering cruciaal. De subregio A2 wil bijdragen 

aan de grote woningbouwopgave van de MRE. Dat moet op een duurzame manier gebeuren, op de 

slimme plekken, die goed bereikbaar zijn of worden gemaakt. Dat sluit aan bij de regionale opgaven 

uit de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant. Daarin is namelijk opgenomen dat het 

voorzieningenniveau en het woningaanbod zich mee moet ontwikkelen met de veranderende 

demografie. Ook wordt daarin benoemd dat de benodigde nieuwe en betaalbare woningen dienen te 

voldoen aan alle eisen op het gebied van energie, circulair bouwen en klimaat. Deze overlappende 

ambities vormen een uitstekend uitgangspunt om samen te werken aan het doorontwikkelen van de 

subregio A2 en daarmee aan de regio Zuidoost-Brabant. 

 Hoe formuleren we de opgave ruimte voor de subregio A2?  

De rode draad in de opgave op het gebied van ruimte is een goede balans in de doorontwikkeling van 

kernen en buitengebieden. Voor de kernen betekent dat een verstedelijkingsopgave met aandacht 

voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De Groote Heide kan een grote rol spelen in het 

bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat in de Brainportregio. 

De behoefte aan meer woningen in de Metropool Regio Eindhoven is groot. In 20 jaar tijd komen er in 

het stedelijk gebied van Eindhoven naar verwachting 70.000 banen en 62.000 huizen bij. In 

Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard is woningbouw een politiek-bestuurlijke prioriteit.  

De woningmarkt is niet in evenwicht. Vanuit de samenleving is er grote druk om te bouwen voor 

starters en senioren. Daarnaast hebben de gemeenten in algemene zin een opgave ten aanzien van 

sociale huur en dient ook de doorstroom van statushouders mogelijk gemaakt te worden. In de 

subregio A2 is een tekort aan bouwlocaties en er is in het bijzonder een groot tekort aan sociale 

huurwoningen. 

In de subregio A2 willen we bouwen voor de lokale vraag, voor een deel is dat een kwalitatieve vraag. 

We zetten hierbij met name in op woningen voor ouderen (in geclusterde woonvormen) en woningen 

voor starters en jonge gezinnen. Daarnaast willen we ook bouwen voor de instroom, als zijnde een 

cruciaal stedelijk overloopgebied. De subregio A2 ziet na een eerste inventarisatie ruimte voor 

ongeveer 3000 extra woningen op locaties die geen afbreuk doen aan het groene landelijke karakter 

van onze gemeenten.  Dit onder voorbehoud van discussie in de drie gemeenteraden en uitspraken 

van colleges van B&W. Met ons aanbod van bijzondere woonmilieus, natuurgebieden en bijbehorende 

recreatiemogelijkheden levert onze regio een bijdrage aan het vestigingsklimaat van de 

MRE/Brainport. 

In de Brabantse Agenda Wonen geeft de provincie gemeenten ruim baan aan de transformatie en 

herontwikkeling van binnenstedelijke locaties. Dat gaat gepaard met hoge kosten en lange procedures. 

Het maakt het ook moeilijk om te voorzien in ruimte voor voldoende sociale woningbouw.   

Het aanbod en de betaalbaarheid van koopwoningen voor jongeren staat sterk onder druk. Een deel 

van de jongeren blijft aangewezen op de sociale huurvoorraad. 

De transitie van het landelijke gebied, als gevolg van verminderde agrarische activiteiten, biedt kansen. 

Doel is de buitengebieden toekomstbestendig en economisch vitaal te maken en zo meer 

maatschappelijke en economische meerwaarde te generen. Leisure draagt daar als nieuwe pijler 

nadrukkelijk aan bij en geeft een impuls aan het voorzieningenniveau in de regio. 
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De grote natuurgebieden die in de subregio A2 liggen, zoals het natuurgrenspark de Groote Heide, 

GrensPark Kempen-Broek, de Strabrechtse Heide en Valkenhorst hebben een grote natuurlijke en 

recreatieve waarde en zijn onderscheidend in het MRE-gebied. Tegelijkertijd staat de natuur in heel 

Nederland onder druk, onder meer vanwege klimaatverandering en stikstofdepositie. Om de 

kwaliteiten van het buitengebied optimaal te benutten, is het noodzakelijk om natuur en landschap te 

versterken. Een deel van het gebied betreft Natura2000-gebied en gelet op het stikstofvraagstuk heeft 

dat gegeven directe consequenties voor onze mogelijkheden inzake woningbouw, mobiliteit en 

economische activiteit in de subregio A2. 

De gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard, Hamont-Achel en Neerpelt 

werken grensoverschrijdend samen in De Groote Heide. We zetten ons in om natuurgebieden binnen 

het gebied van De Groote Heide zoals de Malpie, de Plateaux, Strabrechtse Heide en het Leenderbos 

verder te ontwikkelen en de recreatieve waarde van het gebied op verantwoorde wijze te verhogen. 

De Groote Heide is van groot belang voor het leef- en vestigingsklimaat in de Brainportregio. De Groote 

Heide is qua omvang vergelijkbaar met De Veluwe en ecologisch op Brabantse schaal onderscheidend. 

De ontwikkeling van De Groote Heide (BGTS) als grensoverschrijdend natuurpark is daarmee in ons 

aller belang.  

Kortom, onze regionale uitdaging is om een goede balans te behouden tussen de economische 

potentie en de ecologische kwaliteiten van het gebied. Ruimtelijke ontwikkelingen en (slimme) 

mobiliteitsoplossingen dienen ondersteunend te zijn aan deze balans. Wat betreft dat laatste wordt 

de voorkeur gegeven aan (H)OV-oplossingen en fietsmobiliteit. 

Welke strategieën zijn uitgezet, welke plannen zijn gemaakt en in de maak om te werken 

aan de opgave? 

Voor een goed thuis is een gezonde en duurzame leefomgeving cruciaal. De gevolgen van 

klimaatverandering worden steeds beter voelbaar: extreme droogte, overstromingen en hittestress. 

De Rijksoverheid stuurt de komende jaren steeds meer op energie- en klimaatdoelstellingen. Het is 

belangrijk ook als regio een duurzaamheidsaanpak te ontwikkelen. Er wordt in gemeenten gewerkt 

aan plannen voor de energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast maken we in MRE-verband werk 

van de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin geven we als regio aan de Rijksoverheid aan hoe wij 

bijdragen aan de energietransitie. 

Leisure zal een steeds belangrijkere rol krijgen in de MRE-regio. De verdere ontwikkeling van de Groote 

Heide, waarin Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard participeren, biedt daarvoor goede 

mogelijkheden.   

Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken samen op het gebied van de 

woningbouwopgave. Binnen de subregio wordt gewerkt aan nieuwe Woonvisies, of actualisatie van 

bestaande. Er wordt beleid ontwikkeld op het gebied van flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten, 

wonen en zorg en tijdelijke woonvormen.  

Met ons (sub)regionaal afsprakenkader wonen bieden we ruimte voor een (sub)regionale afweging 

van woningbouw wat betreft de meer grootschalige gebiedsontwikkelingen en uitbreidingslocaties. 

Daarnaast is 2021 een woningbehoefte-onderzoek in de subregio uitgevoerd door onderzoeks- en 

adviesbureau Stec Groep. De kwantitatieve en kwalitatieve opgave in het gebied is in beeld gebracht. 

Zodoende kan de woningvoorraad beter worden aangesloten op de demografische ontwikkelingen. 

Zoals uit onderstaande figuur blijkt neemt het aantal huishoudens binnen de subregio A2 naar 

verwachting toe. Dat heeft effecten op de vraag naar woningen en de afwikkeling van verkeer. Daarom 
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moeten strategische locaties voor woningbouw en slimme oplossingen voor mobiliteit hand in hand 

gaan.    

 

 

Waar is integraal werken belangrijk en zijn andere partijen nodig om de strategie uit te 

voeren? 

Onze opgaven zijn gemeente- en regiogrenzen overschrijdend. Dat vraagt om goede samenwerking en 

afstemming met partners. De provincie moet meedenken en meebewegen in de discussie over de 

woningbouwopgave, bijvoorbeeld over het thema bouwen in buitengebieden. We hebben 

woningcorporatie(s) nodig om méér te bouwen en partner te zijn in het transformeren van leegstaand 

vastgoed, aanbod creëren van tijdelijke en flexwoningen en de opgave huisvesting van statushouders 

goed uit te voeren. Helpend is daarbij als de Rijksoverheid de verhuurdersheffing verder terugbrengt 

om zo de investeringsruimte van corporaties te vergroten. 
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Hoofdstuk 3 Mobiliteit subregio A2 

Inleiding 

De bereikbaarheid van de subregio A2 is van regionaal belang. Als zuidoostelijke deel van de MRE 

vormt de subregio A2 namelijk een belangrijke toegang naar de provincie Limburg en buurland België. 

Een goede bereikbaarheid geldt als voorwaarde voor het realiseren van een vitale regio. Die 

bereikbaarheid staat flink onder druk en dat neemt, naar verwachting, de komende jaren alleen maar 

toe. Dat heeft gevolgen voor onze leefbaarheid en de kansen om onze economische potentie als regio 

te verzilveren. Investeringen zijn noodzakelijk. 

De subregio A2 zet daarom in op het aanpakken van regionale mobiliteitsknelpunten en de 

mobiliteitstransitie richting smart mobility. Dat sluit ook aan bij de omgevingsagenda Zuidoost-

Brabant. Daarin is opgenomen dat de hele regio Zuidoost-Brabant één daily urban system is waardoor 

een integrale benadering noodzakelijk is. Bevestigd wordt dat het bestaande door de auto 

gedomineerde-mobiliteitssysteem, in combinatie met het matig ontwikkelde openbaar vervoer onze 

leefbaarheid, arbeidsmarkt en economie onder druk zet. Ook is daarin benoemd dat de 

mobiliteitsvraag slim en duurzaam dient te worden ingevuld en een omslag vraagt naar ov- en 

fietsinfrastructuur. Deze overlappende ambities vormen een uitstekend uitgangspunt om samen te 

werken aan het doorontwikkelen van de subregio A2 en daarmee aan de regio Zuidoost-Brabant. 

Hoe formuleren we de opgaven mobiliteit voor de subregio A2?  

Naast de hierboven beschreven knelpunten in de vervoerssystematiek, zijn er vanuit een 

gebiedsgerichte blik de volgende mobiliteitsknelpunten in de subregio A2 vanuit de regio Zuidoost-

Brabant te identificeren.  

De corridor Weert/Eindhoven, met daarin autosnelweg A2 Weert-Eindhoven en de spoorlijn 

Eindhoven-Maastricht 

Beide verbindingen fungeren als belangrijkste auto- respectievelijk treinverbinding tussen Limburg en 

de rest van Nederland. Daarnaast vormen ze de belangrijkste assen binnen onze subregio, druk 

gebruikt voor de afwikkeling van plaatselijk, regionaal én internationaal verkeer. De druk op zowel de 

A2 als de spoorlijn is groot. Voor de A2 is sprake van structurele overbelasting, de spoorlijn beschikt 

(tijdens de spits) over (te) weinig restcapaciteit. De dagelijkse congestie zorgt ervoor dat de 

bereikbaarheid van de subregio flink onder druk staat én dat uitwijkend verkeer de leefbaarheid in de 

kernen aantast. 

De corridor N69 Eindhoven/Waalre/Valkenswaard/België 

De routes N69-Zuid, oude N69 en Westparallel fungeren samen als een belangrijke 

grensoverschrijdende pendelroute voor het gehele gebied ten zuiden van Eindhoven. En hoewel op 

korte termijn de N69/Westparallel het doorgaande verkeer om de kernen Valkenswaard en Aalst heen 

gaat leiden, blijft ook de oude N69 van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van het gebied, met 

name voor de bereikbaarheid van Aalst/Waalre en Valkenswaard. Voor subregio Zuid (bestaande uit 

de Brabantse gemeenten ten zuiden van Eindhoven en de Limburgse gemeenten Weert en 

Nederweert) is het van belang dat de N69-Zuid een robuuste schakel wordt op de nieuwe Verbinding 

(N69) en de N74 in België, waarbij sluipverkeer op het onderliggend wegennet wordt tegengegaan. 

Subregio Zuid zet in op het opstarten van een planstudie voor de N69 Zuid. 
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De corridor A67 Eindhoven/Eersel/Turnhout 

De A67 staat vooral bekend als belangrijke route voor – internationaal – vrachtverkeer. Daarnaast is 

de route ook essentieel voor de bereikbaarheid van het gebied aan weerszijden ervan. Door de nieuwe 

aansluiting van de N69/Westparallel wordt de A67 op korte termijn nog aanzienlijk drukker tussen 

Veldhoven-West en de Randweg Eindhoven, waardoor deze vrijwel zeker overbelast raakt. Daardoor 

verslechtert de bereikbaarheid van de Kempen en zal het positieve effect van de nieuwe 

N69/Westparallel op de verkeerscirculatie in het gebied ten zuiden van Eindhoven aanzienlijk 

afnemen. Verkeer zal geneigd zijn weer uit te wijken naar de ‘oude’ route via Valkenswaard en Aalst. 

De A2/N2 Randweg Eindhoven 

De Randweg Eindhoven is niet alleen het draaipunt van het regionale hoofdwegennet – ze is onderdeel 

van de robuuste rand rond het Stedelijk Gebied Eindhoven – maar heeft ook grote betekenis voor de 

afwikkeling van het lokale en regionale verkeer van Waalre en Valkenswaard. De Randweg kent – 

amper 10 jaar na de verbreding – alweer diverse doorstromingsproblemen. De belangrijkste voor Zuid 

is het knooppunt Leenderheide.  Het gelijkvloerse deel van dit knooppunt is overbelast, 

waardoor de afwikkeling op de N2 bij Waalre wordt gefrustreerd. Gevolg is dat lokaal en regionaal 

verkeer geneigd is routes door Waalre en door Eindhoven-zuid te kiezen. 

De corridor A67 Eindhoven/Venlo (Heeze) 

Als één van de belangrijkste achterlandroutes van de Rotterdamse haven én van de haven van 

Antwerpen verwerkt de A67 grote hoeveelheden vrachtverkeer. Tegelijkertijd vormt de route de 

zuidzijde van de robuuste rand rond Eindhoven-Helmond en vervult ze een belangrijke functie voor 

het dagelijks pendelverkeer vanuit Brainport-oost. In de ochtendspits stagneert het verkeer elke dag 

vast ter hoogte van de krappe aansluiting Geldrop/Heeze. Gevolg is dat het verkeer vanuit Heeze 

onvoldoende kan afwikkelen en congestie ontstaat op het onderliggend wegennet. 

Verkeerscirculatie in de grensstreek België 

De nabijheid van het plangebied tot de nationale (België) en provinciale (Limburg) grens veroorzaakt 

zijn eigen vraagpunten. Keer op keer blijken de grenzen een obstakel bij het integraal aanpakken van 

mobiliteit gerelateerde problemen. De subregio Zuid ziet het grote belang van over de grens kijken 

en ontplooit daarom initiatieven voor samenwerking met gemeenten ‘aan de andere kant’.  

Weren sluipverkeer 

Veel kernen in de subregio A2 hebben te maken sluipverkeer in de kernen. De wegen en omgeving 

zijn niet ingericht op dit verkeer en zorgt daarom voor overlast en een aantasting van de 

leefbaarheid. Er worden maatregelen getroffen zodat dit verkeer geen gebruik meer gaat maken van 

het onderliggend wegennet. Ook wordt nieuwe infrastructuur aangelegd zodat er robuuste randen 

ontstaan, waar het bestemmingsverkeer gebruik van kan maken. 

Treinverbinding Hamont – Weert 

De bestaande goederenspoorlijn Hamont – Weert maakt deel uit van het traject Antwerpen-Weert; 

de zogenaamde spoorlijn 19 waarbij op het Nederlandse gedeelte nog 8 kilometer spoor aangepast 

moet worden voor het personenvervoer. 

De subregio pleit voor een reactivering van de spoorlijn Hamont – Weert voor personenvervoer. De 

verlenging van de treindienst naar Weert versterkt de economische integratie tussen de Antwerpse 

haven, de Belgisch Limburgse kernen en de Zuid-Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. 



11 
 

Voor Belgische treinreizigers betekent het dat men via Weert een aansluiting krijgt op de intercity’s 

richting Eindhoven en Zuid-Limburg.  

Welke strategieën zijn uitgezet, welke plannen zijn gemaakt en in de maak om te werken 

aan de opgave? 

De regio is het erover eens dat ingrijpen in het regionale mobiliteitssysteem zoveel mogelijk moet 

gebeuren op basis van nieuwe (innovatieve) oplossingen, passend in de integrale benadering ‘Samen, 

slim en co-modaal’.  Enkele jaren geleden vonden de regionale partners elkaar al in dit gezamenlijke 

streven door het opzetten van een regionale bereikbaarheidsagenda in Zuidoost-Brabant: 

Zoslimbereikbaar.nl, één van de speerpunten van SmartwayZ.nl. 

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland, met een focus op 

bereikbaarheid en stimulering van innovatie. Uit Zoslimbereikbaar.nl komt naar voren dat de 

bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in Zuidoost-Brabant op hoofdlijnen hetzelfde is, maar 

dat die per deelgebied nog aanzienlijk verschilt. Toch wordt de mobiliteits-problematiek vanuit één 

gezamenlijke benadering aangepakt. Vervolgens wordt deze benadering per gebied (subregio) 

uitgewerkt, rekening houdend met de specifieke situatie. Eén van die subregio’s is Zuid (bestaande uit 

de Brabantse gemeenten ten zuiden van Eindhoven en de Limburgse gemeenten Weert en 

Nederweert). 

Voor de subregio Zuid is een gezamenlijke mobiliteitsagenda opgesteld, waarin de belangrijkste 

bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in dit gebied worden beschreven en op hoofdlijnen 

wordt aangeven hoe we die willen oplossen.  De doelstellingen van de bereikbaarheidsagenda zijn: 

- Ervoor zorgen dat we van elkaar weten wat er bij ieder speelt op het gebied van mobiliteit, 

ruimtelijke ordening en economie.  

- Ervoor zorgen dat lokale projecten over grenzen heen met elkaar worden verknoopt. 

- Ervoor zorgen dat overeenkomsten en tegenstellingen in de opvattingen over 

mobiliteitsbeleid bij de individuele gemeenten in beeld worden gebracht. 

- Ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk met één stem reageren op regionale, provinciale en 

landelijke initiatieven.  

- Elkaar helpen bij het voorbereiden en uitdragen van gezamenlijke standpunten in 

mobiliteitskwesties. 

- Ervoor zorgen dat we aanhaken bij het initiatief Brainportrail (HOV Eindhoven Valkenswaard). 

Het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven biedt aanknopingspunten 

om deze doelstellingen te vertalen in concrete oplossingen in de mobiliteitsstructuur. 
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Waar is integraal werken en waar zijn andere partijen nodig om de strategie uit te voeren? 

Mobiliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling en 

woonaantrekkelijkheid van de Brainportregio. Een goede aanhaking van de subregio A2 een aantal 

programma's in de Brainportregio rondom het thema mobiliteit is hierbij van groot belang. Denk hierbij 

aan SmartWayz.nl, het MIRT-onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid Brainport Eindhoven en 

Regionale mobiliteitsagenda & uitvoeringsprogramma 2021. 

Op dit moment loopt de propositie Brainportlijn in het kader van het Nationaal Groeifonds. De 

Brainportlijn is een nieuw innovatief vervoersysteem dat alle Brainportcampussen en regionale 

werklocaties rondom Eindhoven met elkaar moet gaan verbinden, en via Eindhoven Centraal ook met 

nationale en internationale economische centra. De provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven 

en Brainport Development zijn de initiatiefnemers van het plan dat gesteund wordt door het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven. Het project is ingediend bij het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat, om in aanmerking te komen voor een bijdrage van ruim 1 miljard 

euro uit het Nationaal Groeifonds. Met het oog op een goede verbinding met België en het 

Natuurgrenspark De Groote Heide, is een verbreding van deze propositie gewenst. De subregio A2 kan 

hierin een belangrijke schakel vormen tussen België, de natuurgebieden en het stedelijk gebied. 

In de ontwikkeling van de mobiliteitstransitie is daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor Smart 

Mobility en Mobility as a Serice (MAAS). Hierbij is het van belang dat gebruikers voldoende 

alternatieven hebben voor het autoverkeer. Daarbij kan worden gedacht aan (H)OV-verbindingen, 

(snel)fietspaden, deelmobiliteit, etc.. Gezien het forensenverkeer tussen de subregio A2 en het 

Stedelijk Gebied, en de regionale functie die de subregio heeft op het gebied van verkeer vanuit België 

en Nederlands Limburg, zijn investeringen noodzakelijk. Daarbij wordt concreet gedacht aan de (H)OV-

verbinding Eindhoven-Valkenswaard-België en smart mobility hubs op belangrijke knooppunten in de 

subregio A2. 
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Hoofdstuk 4 Economie subregio A 

Inleiding 

A2-gemeenten 

De economie van de  A2-gemeenten maakt onlosmakelijk deel uit van de economie van Zuidoost-

Brabant. De A2-gemeenten accommoderen een deel van de bedrijven binnen de regionale  

speerpuntclusters, o.a. binnen de sterk vertegenwoordigde sector maakindustrie. De subregio biedt 

ook ruimte aan toeleveranciers en aan (ondersteunende) logistiek, waarbij zij aansluit op de logistieke 

ontwikkeling die vanuit het zuiden via de A2 een optrekkende beweging maakt. De A2-gemeenten 

bieden bovendien ruimte aan startende en doorgroeiende bedrijven. Daarmee beschikken de A2-

gemeenten niet alleen over sterke lokale economieën die zorgen voor een brede 

werkgelegenheidsbasis voor de ruim 66.000 inwoners, maar levert de subregio ook een belangrijke 

bijdrage aan de regionale economie van geheel Zuidoost-Brabant. 

Bedrijven 

Veel bedrijven in de A2-gemeenten onderhouden nauwe relaties met afnemers en toeleveranciers in 

de regio Zuidoost-Brabant, maar zijn wel lokaal geworteld in Cranendonck, Heeze-Leende of 

Valkenswaard. Voorbeelden hiervan zijn VDL, MCB, Nyrstar, Refresco, Prowise, Kempenhaeghe en 

Kapellerput. Deze lokale worteling is kenmerkend voor bedrijven in deze subregio en wezenlijk anders 

dan in meer verstedelijkte gebieden. Economische groei op regionaal niveau vraagt daarom 

uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen op lokaal niveau. De uitdaging is om deze groei te faciliteren. 

Vrijetijdseconomie 

Toerisme & recreatie, horeca en detailhandel zijn belangrijk voor de economie en het 

voorzieningenniveau van de A2-gemeenten. De detailhandel staat onder druk, maar de A2-gemeenten 

werken aan toekomstbestendige centra.  

Ook onderscheidt de subregio zich door haar inzet op toerisme & recreatie en natuur. Voorbeelden 

hiervan zijn de Groote Heide, Dommelland, de Baronie van Cranendonck en de Strabrechtse Heide. 

Hoe formuleren we de opgave voor de subregio A2? 

De Brainportregio is de kennismotor van de Nederlandse economie en kent een bovengemiddelde 

economische groei. Die groei wordt vooral veroorzaakt door de kennisintensieve maakindustrie. Een 

belangrijke opgave voor Zuidoost-Brabant is het maken van een schaalsprong ten aanzien van 

verstedelijking en bereikbaarheid. De krachtige regionale economische ontwikkeling leidt tot groeipijn, 

met name op het gebied van verstedelijking en mobiliteit. De subregio A2 wil een belangrijke rol spelen 

in het verlichten van deze groeipijn. Tegelijkertijd werken we als subregio eraan om de diverse 

sectoren nog beter aan te sluiten op de Brainport-gedachte. 

De subregio A2 heeft een belangrijke woonfunctie voor werknemers in de Brainport-regio. We zien de 

sterke samenhang met de regio Zuidoost-Brabant ook in de woon-werkstromen en de 

verhuisbewegingen van bedrijven. Relatief veel inwoners in de A2-gemeenten werken buiten de eigen 

woongemeente.  Slechts 5% van de werknemers woont in één van de A2-gemeenten en werkt in een 

van de andere. Veel werkgevers herkennen uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt en het 

kunnen behouden van gekwalificeerd personeel. De subregio A2 kan hier een belangrijke rol in spelen 

als aantrekkelijke woongemeente. 
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Sterke voorzieningen zijn voor een economisch aantrekkelijke regio cruciaal en daar ligt voor de 

Brainport-regio een opgave. Die opgave verbinden wij aan een economische kans: het thema leisure. 

Op dit moment is dit thema nog niet geografisch verankerd in de Brainport-regio en daar willen wij 

verandering in brengen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het Natuurgrenspark De Groote Heide als 

grensoverschrijdend natuurgebied in Zuidoost-Brabant. Zes gemeenten werken hier samen met als 

doel deze regio te versterken als een toeristisch-recreatief aantrekkelijk gebied om daarmee de 

economie en leefbaarheid van de kernen en de regio te vergroten en te verstevigen. Samen met 

partners wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling en versterking van de kwaliteit van natuur en 

landschap en toeristisch-recreatieve voorzieningen. 

Op alle niveaus in de structuur maar vooral in centra van middelgrote steden en dorpen zorgt leegstand 

voor een achteruitgang van de kwaliteit van de omgeving. Dit zorgt voor negatieve effecten op het 

voorzieningenniveau van consumenten. Ook binnen de subregio A2 neemt de leegstand toe, terwijl er 

in de regio plannen zijn om extra detailhandel toe te voegen.  

Een zorgvuldige afstemming van deze ontwikkelingen tussen de gemeenten is essentieel om het 

voorzieningenniveau in de kernen op peil te houden. Anderzijds ligt er voor de subregio A2 een kans 

om in het kader van de woningnood winkels te transformeren naar woningen. Deze verdichting leidt 

echter tot nieuwe opgaven op het gebied van mobiliteit. Het is van belang om de opgaven rondom 

retail, vitaliteit en mobiliteit integraal op te pakken. 

De subregio accommodeert daarnaast een deel van de bedrijven binnen de regionale 

speerpuntclusters, o.a. binnen de sterk vertegenwoordigde sector industrie. Daarmee beschikken 

gemeenten niet alleen over sterke lokale economieën die zorgen voor een brede 

werkgelegenheidsbasis voor de ruim 66.000 inwoners, maar levert de subregio ook een belangrijke 

bijdrage aan de regionale economie van geheel Zuidoost-Brabant, inclusief de speerpuntclusters. V 

Ten aanzien van bedrijventerreinen hebben de A2-gemeenten samen afspraken gemaakt. Enerzijds 

hebben bedrijven behoefte aan meer ontwikkelruimte, anderzijds moeten er scherpe keuzes worden 

gemaakt ten aanzien van de schaarste ruimte omdat wonen, mobiliteit, natuur, water en andere 

functies concurreren. Daarbij willen we overaanbod voorkomen door nieuwe plannen pas 

(vraaggericht) tot ontwikkeling te brengen op het moment dat er nog maar beperkt direct uitgeefbaar 

aanbod beschikbaar is en door bedrijven ook op de mogelijkheden binnen bestaand aanbod te wijzen. 

Als uitgangspunt hanteren we dat nieuw aanbod complementair moet zijn aan het bestaande aanbod. 

We werken samen met ondernemers aan een toekomstbestendige kwaliteit van onze bestaande 

bedrijventerreinen, met daarbij extra aandacht voor verduurzaming en vergroening. Door op alle 

bedrijventerreinen in de A2-gemeenten dezelfde eisen te hanteren creëren we duidelijkheid naar 

ondernemers, een eerlijk concurrentieveld en een stevigere branding op toekomstbestendigheid. 

Binnen de A2-gemeenten is behoefte aan extra bedrijventerrein. Afhankelijk van het vraagscenario 

bedraagt deze behoefte (afgerond) bijna 3 (laag scenario) tot circa ruim 13,5 (hoog scenario) hectare 

netto. In het midden scenario is de behoefte 5,5 tot 7,5 hectare netto1. Om hierin te voorzien 

hebben de Colleges van B&W van de A2 gemeenten daarom besloten: 

• op “Airpark 2b uitbreiding” 3,5 hectare netto bedrijventerrein te ontwikkelen voor de reguliere 

vraag binnen de regio. Het verloop van de verkoop van Airpark 2 en de huidige wachtlijst van lokale 

ondernemers laten zien dat er een grote vraag is voor ontwikkeling van Airpark 2b. 

• circa 5 hectare bruto – circa 3,5 hectare netto uitgeefbaar – te ontwikkelen voor uitbreiding van 

gevestigde ondernemers aansluitend aan hun huidige vestigingslocatie. Het gaat om circa 3 hectare 

bruto – 2,1 hectare netto – voor uitbreiding van gevestigde ondernemers op hun huidige 
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vestigingslocatie op Airpark-Fabrieksstraat in de gemeente Cranendonck. En om circa 2 hectare bruto 

– 1,4 hectare netto – voor de uitbreiding van een gevestigde ondernemer in het gebied tussen de A2 

en bedrijventerrein Rondven-Den Engelsman. 

Wanneer de situatie daarom vraagt actualiseren we de afspraken en brengen we nu nog zachte 

plannen in ontwikkeling. De A2-gemeenten vinden het noodzakelijk dat bij vraaggericht ontwikkelen 

snel gehandeld kan worden, met daarbij de wens dat het leegstandsniveau niet groter wordt dan de 

gewenste frictieleegstand. Dit wordt bewerkstelligd door pas tot grondaankopen over te gaan op het 

moment van ontwikkelen, de gemeenten gaan niet speculeren met grondposities. Onze ambitie is 

om alle terreinen, dus ook onze bestaande, op termijn aan de kwaliteitscriteria te laten voldoen. 

NIMBY-bedrijven landen bij voorkeur in het buitengebied. Bestaande NIMBY-bedrijven worden niet 

actief verplaatst. Nieuwe NIMBY -bedrijven moeten kunnen landen in de regio Zuidoost, als het 

bedrijf bijdraagt aan het voorzieningenniveau van de regio en/of past in het ecosysteem van de 

regio. Als A2-gemeenten zetten we erop in om dit op regionaal (regio Zuidoost Brabant) niveau te 

regelen. Het NIMBY-effect kan namelijk ook uitstralen. 

Welke strategieën zijn uitgezet, welke plannen zijn gemaakt en in de maak om te werken 

aan de opgave? 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk geconstateerd passen de economische ambities van de subregio 

A2 naadloos in de twee hoofdopgaven van de omgevingsagenda Zuidoost-Brabant (duurzame 

schaalsprong Brainport Eindhoven en een nieuwe balans in het landelijk gebied).  Zo zetten we in op 

een goede aanhaking op de Brainporteconomie, door uitvoering te geven aan de Brainport Nationale 

Actieagenda. Daarbij leeft het besef dat er in de regio sprake is van één ecosysteem en dat wederzijdse 

investeringen elkaar versterken. 

Voor het thema recreatie en toerisme wordt samengewerkt middels de BGTS De Groote Heide waar, 

naast de gemeenten uit de subregio A2, ook de gemeenten Lommel, Pelt (BE) en Eindhoven zijn 

aangesloten. De potentie van dit gebied kan worden benut door investeringen in (leisure-

)voorzieningen zoals natuurpoorten, bezoekerscentra, etc. Daarnaast is het van belang om de keuzes 

rondom mobiliteit ook goed af te stemmen op de leisure-ontwikkelingen, zodat de BGTS De Groote 

Heide ook goed wordt ontsloten door (H)OV-mobiltiteit om het gebied op een duurzame wijze 

toegankelijk te maken voor inwoners en werknemers uit de Brainport-regio. De gemeente 

Valkenswaard heeft haar integrale gebiedontwikkeling op dit terrein ondergebracht in het programma 

Dommelland. 

Op het gebied van bedrijventerreinen en retail werken de gemeenten samen op subregionaal niveau. 

Verder worden de ambities afgestemd op regionaal niveau binnen de MRE en werken we inhoudelijk 

samen op het gebied van Covid-19 en detailhandel. Er zijn een Visie bedrijventerreinen A2-gemeenten 

en een Detailhandelsvisie A2 ontwikkeld.. Dit is cruciaal om tot een brede kwaliteitsontwikkeling van 

de gehele regio te komen waar we met partners samenwerken aan een complementair ecosysteem.  

Waar is integraal werken en waar zijn andere partijen nodig om de strategie uit te voeren? 

De economie van de A2-gemeenten maakt onlosmakelijk deel uit van de economie van de rest van  

Zuidoost-Brabant. De A2-gemeenten accommoderen een deel van de bedrijven binnen de regionale  

speerpuntclusters, o.a. binnen de sterk vertegenwoordigde sector industrie. De subregio biedt ook 

ruimte aan de toeleveranciers aan de speerpuntclusters en de (ondersteunende) logistiek, waarbij zij 

aansluit op de logistieke ontwikkeling die vanuit het zuiden langs de A2 een optrekkende beweging 

maakt. De A2-gemeenten bieden bovendien ruimte voor startende en doorgroeiende bedrijven. 
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Veel van de bedrijven in de A2-gemeenten onderhouden nauwe relaties met afnemers en 

toeleveranciers in de rest van de regio Zuidoost-Brabant, maar zijn wel lokaal geworteld in 

Cranendonck, Heeze-Leende of Valkenswaard. Deze lokale worteling is kenmerkend voor bedrijven in 

de A2-gemeenten en wezenlijk anders dan in meer verstedelijkte gebieden. Economische groei op 

regionaal niveau, vraagt daarom uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen op lokaal niveau.     

Binnen de A2-gemeenten neemt de leegstand toe, terwijl er in de regio plannen zijn om extra 

detailhandel toe te voegen. Een zorgvuldige afstemming van deze ontwikkelingen tussen de 

gemeenten is essentieel om het voorzieningenniveau in de kernen op peil te houden.  

Hoofdstuk 5 Conclusie 

Als subregio A2 en als regio Zuidoost-Brabant hebben we binnen de domeinen ruimte, mobiliteit en 

economie gezamenlijke uitdagingen en gedeelde ambities. Onze inzet voor de subregio A2 in regionaal 

verband richt zich op de volgende 4 integrale doelen:  

→ De subregio A2 biedt een aantrekkelijke woonomgeving die complementair is binnen het 

MRE-gebied: een groene leefomgeving, hoogwaardige voorzieningen en dichtbij (grote) 

werkgevers; 

→ Een goede bereikbaarheid voor het woon-werkverkeer binnen het MRE-gebied en voor 

bezoekers van de subregio A2. Daarbij is bijzondere aandacht voor corridors als A2, 

Westparallel, A67, de verbinding met België en HOV-verbindingen c.q. hubs; 

→  Binnen het MRE-gebied vindt de regionale verankering van het thema leisure plaats in de 

subregio A2. Leisure draagt als nieuwe pijler bij aan een economisch vitaal buitengebied 

en geeft een impuls aan het voorzieningenniveau in de regio; 

→ De ontwikkeling van De Groote Heide (BGTS) als grensoverschrijdend natuurpark. 

Het (economische) succes van de Brainportregio is sterk afhankelijk van het invullen van de benodigde 

randvoorwaarden. Met een aantrekkelijke woonomgeving, een goed voorzieningenniveau en 

duurzame bereikbaarheid kan de subregio A2 die randvoorwaarden invullen.  

Ten aanzien van de aantrekkelijke woonomgeving en een goed voorzieningenniveau, ziet de subregio 

A2 met name kansen in een Regiodeal 2.0., het traject rondom Brede Welvaart en de BGTS 

Natuurgrenspark de Groote Heide. Ten aanzien van mobiliteit geldt dit voor het MIRT-onderzoek 

verstedelijking en bereikbaarheid Brainport Eindhoven en SmartWayz, waarbij de subregio met name 

aandacht vraagt voor de ontwikkeling van HOV-hubs en de (H)OV-verbindingen Verder wordt in het 

kader van economische ontwikkeling aandacht gevraagd voor samenwerking met partners van de 

Brainport-regio die nog beter in beeld kunnen komen. Denk hierbij aan de Belgische gemeenten en 

provincie, maar ook de gemeenten Weert en Nederweert. Voor deze laatste heeft de gemeente 

Cranendonck zowel wat betreft woon-werkdynamiek als verhuisdynamiek een duidelijke relatie met 

de gemeenten. 

 


