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Veel planaanbod, in elke regio

Herkenbaar?

Steeds vaker kwalitatieve mismatch

Kwalitatief verdiepingsonderzoek
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Consumentendiensten

2025 - 2030

.

Meer grip op kwalitatieve vraag nodig

Bouw

2031 - 2040

2015 - 2024

Productie en
industrie

Grootschalig (high tech)
Kleinschalig (high tech)
Kleine en (middelgrote) industrie (cat. 4)

Logistiek en
(groot)handel

Zeer zware industrie
Kleinschalig (<0,5 ha)
Grootschalig (0,5-5 ha)
Zeer grootschalig (>5 ha)
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Gebaseerd op (eigen) onderzoek en
trends en ontwikkelingen
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‘Kwaliteiten’ aanbod hiernaast leggen
•
•
•
•
•

Kwaliteitskenmerken aanbod geïnventariseerd: bereikbaarheid,
omvang kavels, gebruikersmogelijkheden, etc.
Objectieve beoordeling door ‘bril’ (PvE) iedere doelgroep
Cruciale eisen/uitsluitingscriteria voor sommige doelgroepen (HMC,
grote logistiek)
Softe/bijzondere aspecten (o.a. clustervoordelen sommige sectoren)
Score tussen 0 en 100% geschikt: 5 categorieën
Scoretabel

Rood (<30%)

Oranje (30-66%)

Niet geschikt, voldoet niet aan cruciale
markttechnische eis(en) die doelgroep stelt aan
vestigingslocatie
Markttechnisch ongeschikt. Voldoet niet aan
merendeel van de markttechnische eis(en) die
doelgroep stelt aan vestigingslocatie

Groen (67 - 90%)

Geschikt, voldoet aan belangrijkste markttechnisch
gestelde eisen vanuit de doelgroep/ het deelsegment.

Donkergroen (90 - 100%)

Voldoet markttechnisch aan alle eisen (ook softe
eisen) die de doelgroep of het deelsegment stelt aan
een vestigingslocatie.

X%

Vb. West-Brabant
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Advies: maximaal aandacht voor
bestaande voorraad

En toevoegen wat echt nodig is
MKB
Zeer grote
Logistiek
HMC
Thematische
terreinen
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Basis voor Ladder-proof regionale afspraken
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteiten van locaties voorop
Meer aandacht voor bestaande voorraad en leegstand
Sterk bestuurlijk proces
Strenge, duidelijke provincie
Sense of urgency vergroten: MKBA 0-optie
Financiële oplossingen (GREXen)
Voorzienbaarheid en regionaal planschaderisicofonds?
Proces met raden: Ladder laten indalen bij raden

Vragen?

h.ploem@stec.nl
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