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Inventarisatie thema bedrijventerreinen 

Hieronder staat aangegeven wat bedrijfsleven belangrijk vindt op het gebied van bedrijventerreinen.  

 

Vraag naar bedrijventerreinen in de toekomst 

Als er behoefte is aan ruimte voor bestaande bedrijven dan moet deze geboden kunnen worden. 

Van belang is een goede verdeling te maken voor het huisvesten van bedrijven op een passende plek 

op de schaarse bedrijfsgronden. Het is niet de bedoeling dat bedrijvigheid ongelimiteerd kan 

uitbreiden. De in de regio afgesproken één-loketfunctie is hiervoor een goed instrument. Bij 

bedrijven van meer dan 1 hectare vindt hierover afstemming plaats in de regio en wordt onderzocht 

of bedrijven verwezen kunnen worden naar de grote bedrijventerreinen zoals Heesch West of 

Laarakker.  

De nadruk ligt op kavels tot 1 hectare. Grote ruimtevragers zijn niet wenselijk als ze geen 

arbeidsplaatsen invullen. De nadruk ligt op MKB bedrijven. Bestaande MKB bedrijven die willen 

doorgroeien moeten maximaal kunnen worden gefaciliteerd. Daarbij spelen de aspecten 

arbeidsplaatsen, leefbaarheid en duurzaamheid een rol bij de beoordeling van plannen. Er moet 

aandacht zijn voor innovatieve bedrijvigheid, niet voor zware industrie, dit sluit ook aan op de visie 

voor de Maashorst. In Uden moet worden gekeken naar mogelijkheden voor nieuwe terreinen 

omdat bestaande terreinen bijna vol zijn. Maar let op voor het creeren van ruimtelijke knelpunten, 

bijvoorbeeld op gebied van infrastructuur. In Landerd heeft vooral Schaijk behoefte aan nieuwe 

bedrijventerreinen. Het gebied ten noorden van Schaijk zou misschien een oplossing kunnen bieden.  

 

Leefbaarheid en starters 

Leefbaarheid staat in iedere kern voorop waarbij iedere kern in bedrijvigheid moet kunnen voorzien 

om de huidige inwoners te faciliteren. Ondernemers vinden het belangrijk dat startende lokale 

bedrijven gefaciliteerd worden. Daarnaast verdienen ZZP-ers aandacht. Bedrijfsverzamelgebouwen 

zoals het Handelshuis en d’n Officie in Uden kunnen ook voor Landerd mooie concepten zijn. 

Bestemmingsplannen moeten hiervoor flexibel ingericht zijn, waardoor het relatief eenvoudig is om 

bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren en deze weer om te vormen wanneer de behoefte vanuit 

de markt minder wordt. 

 

Leegstand 

In Uden staan panden leeg op bedrijventerreinen. Mogelijk kun je eigenaren stimuleren om panden 

te vullen door het heffen van bijvoorbeeld leegstandsbelasting. Van belang is na te denken over 

goede stimuleringsmaatregelen om leegstand tegen te gaan op bedrijventerreinen.  
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Herstructurering  

In Uden wordt een halfjaarlijkse schouw gedaan. Meestal ziet de openbare ruimte er goed uit, maar 

vergt de staat van particuliere bedrijven meer aandacht. Sommige plekken op de bedrijventerreinen 

in Uden verloederen steeds meer (in Landerd is dit minder het geval). Is het mogelijk om bedrijven te 

verplichten om panden een bepaalde uitstraling te geven?  

 

Duurzaamheid 

Het is wenselijk als bedrijven energie neutraal kunnen zijn. Deze ambitie kan als voorwaarde worden 

opgelegd en past in de maashorstgedachte. Aan de andere kant moet je voorkomen dat dit 

bedrijven afschrikt. Bedrijven doen al veel op het gebied van duurzaamheid, de vraag is daarom of je 

bedrijven hiertoe moet verplichten. Het is volgens ondernemers beter om duurzaamheid te 

stimuleren zonder kaderstellend te zijn.  

 

Wijze van gebiedsfinanciering 

Ondernemers zien mogelijkheden voor gebiedsfinanciering of ondernemersfonds om freeriders van 

centrale voorzieningen tegen te gaan. De BIZ (Bedrijven Investeringszone) kan een goed instrument 

zijn.  

 

Infrastructuur 

Veel MKB bedrijven betekent relatief veel verkeersdrukte. Als bedrijventerrein wordt toegevoegd of 

uitgebreid is aandacht voor de verkeersdrukte van belang. Er is sprake van een knelpunt als de 

bedrijvigheid uitbreidt in combinatie met recreatie en toerisme.  

 

Woonwerkcombinaties 

Er is veel behoefte aan wonen met werken in met name kleinere kernen. Het is daarom van belang 

dit aanbod te differentiëren per kern. Kleinere bedrijvigheid kan zich mogelijk vestigen in kleinere 

kernen, waardoor grotere kernen worden ontlast.  

 

Arbeidsmigranten 

Vanuit de ondernemers is er nog geen helder standpunt over de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Het is wel duidelijk dat bedrijventerreinen geen oplossing bieden in verband met mogelijke hinder 

van en voor omliggende bedrijven.  
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