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Voorwoord
Als er iets is wat mensen raakt en bindt is het wel het streven naar een duurzame
toekomst. Binnen gemeenschappen, bedrijven en organisaties wordt hier elke dag
aan gewerkt. Wat zou het dan mooi zijn om er gezamenlijk aan te gaan werken.
Eerst kijken waar we staan en daarna gezamenlijk keuzes maken en actiepunten
benoemen en uitvoeren.
In 2006 vonden gemeentebestuurders en bestuurders van bedrijven en organisaties uit de Kempen elkaar op dit thema “duurzaamheid”. Nu zijn Kempenaren van
nature contente en bescheiden mensen. Die staan niet graag op de foto en praten
niet over hun sterktes en zwaktes. Het gevoel dat de Kempen een gebied is om
trots op te zijn en te bewaren voor de toekomst werd echter steeds sterker. Samen
met de Rabobank en enkele vertegenwoordigers van ondernemers is er een onderzoeksopzet opgesteld voor een integraal duurzaam ontwikkelingsplan de Kempen.
Het eerste resultaat, het voorliggende rapport; “Duurzame Kempen?”, is de eerste
fase, de beeldvorming. Het is een mooi plaatje geworden, een foto om trots op te
zijn en om in te lijsten. Het verhaal achter de foto is dat de Kempen als gebied een
eenheid vormt en een geheel is zowel op sociaal als op economisch en ecologisch
gebied. De kansen en bedreigingen waar het gebied de komende jaren mee te
maken krijgt vragen om gezamenlijke keuzes en aanpak.
Met veel plezier is er door vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven en organisaties gewerkt aan het nemen van de foto. Deze foto bieden we daarom graag
aan bestuursleden van gemeenten, bedrijven en organisaties in het gebied aan.
We adviseren hen verder te gaan op de ingeslagen weg en gezamenlijk de visie,
keuzes en actieplannen te maken die nodig zijn voor een duurzame Kempen. Een
Kempen waar in 2030 nog steeds contente mensen wonen, werken en recreëren.
Leon Bertens,
Gemeentesecretaris gemeente Reusel-De Mierden
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Samenvatting - Duurzaamheid De Kempen in één oogopslag
Triple P-monitor voor De Kempen
Ter voorbereiding op een Integraal Duurzaam Ontwikkelingsprogramma voor de
vijf Kempengemeenten, heeft het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek
van Rabobank Nederland een zogenaamde Triple P-monitor opgesteld.
Deze monitor biedt inzicht in de stand van zaken op het gebied van sociale,
(people), ecologische (planet) en economische (proﬁt) duurzaamheid in De Kempen.
De uitkomst van de monitor is vervolgens in workshops met experts uit De Kempen
besproken.
Het beeld dat de monitor voor de Kempen toont, is over het geheel genomen
gunstig. De scores voor de sociaal-culturele kwaliteit en de ecologische kwaliteit
zijn in De Kempen beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde. De score voor
economische kwaliteit blijft daar slechts weinig bij achter.
Deze inzichten gecombineerd met de bevindingen uit de expertmeetings leiden
tot de conclusie dat De Kempen op het gebied van duurzaamheid veel te verliezen
heeft.
Sociale kwaliteit
De huidige, zeer hoge sociale kwaliteit komt de komende jaren onder druk te staan
door afname van de bevolking, vergrijzing van de bevolking, individualisering en
schaalvergroting. Dit noopt er toe de komende jaren na te denken over woningbouw en voorzieningen. Een mogelijke actie om uit te werken is het stimuleren
van burgerinitiatief.
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Economische kwaliteit
De huidige economische kwaliteit staat onder druk door de eenzijdige productiestructuur, gebrek aan huisvestingsmogelijkheden en laag opleidingsniveau. Dit
noopt er toe de komende jaren na te denken over bedrijfshuisvesting, productiestructuur en werkgelegenheidsfunctie. Een mogelijke actie om uit te werken is het
stimuleren van de samenwerking onderwijs, overheid en ondernemers
Ecologische kwaliteit
De huidige, hoge ecologische kwaliteit komt de komende jaar mogelijk onder
druk te staan door inpassing van wonen, bedrijventerreinen, agrarische sector en
toerisme. Dit noopt er toe de komende jaren na te denken over zonering van het
landschap.
Aanbevelingen
Behoud en versterking van de huidige duurzaamheid in De Kempen is een opgave
van formaat voor burgers, bedrijven en besturen in de streek.
De belangrijkste aanbeveling luidt daarom als volgt:
• Stel een strategische toekomstvisie en actieplan op voor de Kempen
Daarnaast worden de volgende aanbevelingen gedaan voor concrete initiatieven
in de streek:
• Laat burgerinitiatief het aanbod van voorzieningen organiseren
• Organiseer speed-dating voor organisaties
• Stel contouren vast voor de verschillende gebruikers van de ruimte
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1. Inleiding
1.1

Duurzaamheid en Triple P

De noodzaak van duurzaamheid
Dankzij zijn sterk toegenomen technologisch vernuft kon de mens in de afgelopen
decennia zijn natuurlijke leefomgeving steeds gemakkelijker ten eigen bate
aanwenden. Het beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen is daardoor
zozeer toegenomen dat dit de draagkracht van de aarde te boven dreigt te gaan.
In toenemende mate worden we, door uitputting van natuurlijke hulpbronnen,
milieuvervuiling en klimaatverandering, geconfronteerd met negatieve ‘externe
effecten’ van onze technologische en economische ontwikkeling. Om te voorkomen
dat de menselijke beschaving hierdoor ten onder gaat, is de omslag naar een
‘duurzame’ ontwikkeling nodig, waarbij geen sprake is van uitputting en vervuiling
van onze leefomgeving, zo leerden onder meer de rapporten van de Club van Rome
(1970) en de Commissie Brundtland (1988). In de decennia die verstreken sinds
het ontstaan van dit inzicht heeft het begrip ‘duurzaamheid’ zich langzaam maar
zeker in het centrum van ons bewustzijn genesteld.
Duurzaamheid in drieën: Triple P
Daarbij heeft ‘duurzaamheid’ gaandeweg een bredere strekking gekregen dan
de oorspronkelijke, puur ecologische. Immers, de natuurlijke situatie van vóór de
menselijke beschaving als doel zou voorbijgaan aan de behoeften, noden en
capaciteit van de moderne mens. Naast ‘goed rentmeesterschap’ over onze
natuurlijke omgeving behelst duurzaamheid dan ook het ‘behoud van welvaart’
en ‘sociale samenhang en veiligheid’. Deze sociale, ecologische en economische
dimensies worden in het Engels doorgaans aangeduid als ‘Triple P’: ‘people, planet,
proﬁt’. Met deze drie dimensies omvat het begrip ‘duurzaamheid’ de menselijke
samenleving in den breedte.
Integraal Duurzaam Ontwikkelingsprogramma De Kempen
Naast de wereld van onderzoek en wetenschap pogen in toenemende mate ook
overheden, bedrijfsleven en individuele burgers vorm te geven aan zo’n duurzame
amenleving. In De Kempen hebben vijf samenwerkende gemeenten, Bergeijk,
Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, verenigd in het samenwerkingsverband Kempengemeenten, in 2007 het initiatief genomen tot een integraal
duurzaam ontwikkelingsprogramma (IDOK), dat als doelheeft: “de ontwikkeling van
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een breed gedragen visie en acti programma en regie op de uitvoering daarvan om
het proﬁel van de Kempen duurzaam te versterken met evenredige aandacht
voor people, planet en proﬁt”.
De centrale vraag: hoe duurzaam zijn De Kempen?
Om de voorgang van het IDOK te kunnen meten, diende in de visie van Kempengemeenten de start van het programma vergezeld te gaan van een ‘nul-meting’
met betrekking tot de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van
De Kempen. Daartoe heeft Kempengemeenten, in overleg met de Rabobank De
Kempen-West, het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank
Nederland gevraagd een onderzoek uit te voeren met als centrale vraag:
“In hoeverre zijn de sociale, ecologische en economische staat van de regio De Kempen
met elkaar in balans en op welke speciﬁeke terreinen is sprake van een duidelijke
achterstand of voorsprong?”
De structuur van de Triple P-monitor
In deze studie wordt de duurzaamheid van De Kempen in kaart gebracht met
behulp van de ‘Triple P-monitor’. De term ‘Triple P’ is afgeleid van ‘Triple Bottom
Line’, waarmee John Elkington in zijn boek ‘Cannibals with Forks’ verwijst naar de
verantwoordelijkheid van ondernemingen op de maatschappelijk, ecologisch en
economisch terrein: people, planet en proﬁt (Elkington, 1998). De Triple P-monitor
meet de toestand van deze drie kwaliteiten in De Kempen. Dat gebeurt op grond van
58 kenmerken van De Kempen, die hier indicatoren worden genoemd. Hoewel deze
indicatoren aansluiten bij het begrip duurzaamheid in ecologische, economische
en maatschappelijke zin, wordt de keuze van de indicatoren voor een deel ook
gestuurd door de (beperkte) beschikbaarheid van statistische informatie op lokaal
en regionaal niveau. Voor de indicatoren is geput uit informatiebestanden van onder
andere ABF Research, CBS, de Kamers van Koophandel en WDM. Een overzicht van
gebruikte bronnen is opgenomen in bijlage 3.
Indicatoren die betrekking hebben op hetzelfde ecologische, economische of sociale
aspect, worden vervolgens samengenomen in een cluster. Op hun beurt vormen
drie of vier clusters uiteindelijk een van de drie kwaliteiten people, planet of proﬁt.
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Figuur 1.1 | Triple P-monitor: van indicatoren naar Triple P
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De methode van de Triple P-monitor
Voor elke indicator wordt de waarde die een gemeente of regio zoals De Kempen
heeft, vergeleken met de landelijk gemiddelde waarde. Door normalisatie1 worden
deze afwijkingen vervolgens ‘onder één noemer gebracht’ in scores. Daardoor
kunnen deze afwijkingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde per indicator
met elkaar worden vergeleken en worden geordend op grootte. De score voor een
cluster wordt vervolgens bepaald aan de hand van het rekenkundig gemiddelde
van de scores van de indicatoren in dat cluster. Op dezelfde wijze worden de scores
per kwaliteit en uiteindelijk de score van de Triple P-monitor bepaald.
Bij het bepalen van deze scores vindt dus geen weging plaats van de verschillende
indicatoren. Elke gemeten eigenschap in een cluster heeft hetzelfde gewicht. Bij
nadere beschouwing zou echter kunnen blijken dat de ene indicator meer van
invloed is op duurzaamheid dan de andere en daarom ook zwaarder zou moeten
wegen. Het proces van weging is echter zeer complex en bovendien zou het
begrip ‘duurzaamheid’ in ecologisch, economisch en maatschappelijk opzicht beter
moeten zijn afgebakend dan nu het geval is. Daarnaast wijkt, naarmate het aantal
indicatoren toeneemt, de bijdrage van een indicator na weging steeds minder af
van de bijdrage zonder weging. Daarom is in deze Triple P-monitor van weging van
indicatoren afgezien.

1

Bij normaliseren wordt het verschil tussen de waarde van een indicator in De Kempen (x) en de nationaal gemiddelde waarde (μ) uitgedrukt in
de standaarddeviatie (σ). In formule: Z = x – μ / σ.
De standaarddeviatie is het rekenkundig gemiddelde van de verschillen tussen de waarden voor alle regio’s (x) en het nationaal gemiddelde (μ).
In formule: σ = V Σ (x – μ)2 / n (n betreft het aantal regio’s).
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Leeswijzer
In deze rapportage wordt duurzaamheid van De Kempen per kwaliteit beschreven.
In de hoofdstukken 2 (people), 3 (planet) en 4 (proﬁt) komen achtereenvolgens de
sociaal-culturele, ecologische en economische kwaliteit van De Kempen aan de
orde. Ieder hoofdstuk begint met de presentatie van de resultaten van de monitor
voor de betreffende kwaliteit en gaat vervolgens in op de resultaten per cluster.
Daarna wordt de uitkomst van de monitor nader toegelicht, zowel aan de hand
van statistische analyse als op basis van de bevindingen uit een drietal workshops
met experts uit de regio. In het statistische deel worden De Kempen vergeleken
met de categorie ‘weinig stedelijke gemeenten’2 van het CBS, met de regio Zuidoost-Brabant en met Nederland als geheel.
Tot slot worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken uit het beeld dat de Triple Pmonitor voor De Kempen biedt. Dit inleidende hoofdstuk gaat in paragraaf 2 kort
in op de afbakening van De Kempen en besluit in paragraaf 3 met de presentatie
van de monitor.
Dankbetuiging
De deelnemers aan de workshops hebben een zeer waardevolle bijdrage aan deze
studie geleverd. De onderzoekers danken hen op deze plaats nogmaals voor hun
inzet. Een overzicht van de deelnemers is opgenomen in bijlage 1.

2

CBS deelt gemeenten in aan de hand van het aantal adressen per km2, in vijf categorieën in, van ‘zeer sterk stedelijk’ tot ‘niet stedelijk’. Bladel en
Oirschot zijn met rond 550 adressen per km2 ‘weinig stedelijke’ gemeenten, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden zijn met rond 430 adressen
per km2 ‘niet stedelijke gemeenten’.

1.2

De Kempen

De ligging van de Kempen
Het gebied dat in deze studie onder de vlag van ‘De Kempen’ centraal staat, is
gelegen in het zuidoosten van de Provincie Brabant. De naam ‘De Kempen’ is
afgeleid van het Latijnse ‘Campina’, wat ‘streek van velden’ betekent. Met deze
naam wordt van oudsher de tussen Maas en Schelde lopende zone van grove,
arme zandgronden aangeduid. In het zuiden vormt de Demer een ‘harde grens’
met de vruchtbare leemgronden van Vlaams Brabant. In het noorden is de grens
echter minder hard. Daar ‘verlopen’ de Kempische zandgronden in de steeds breder
wordende beekdalen van Noord-Brabant.
Terwijl De Kempen oorspronkelijk in het hart van het hertogdom Brabant lagen,
kwam de streek door de deling van de Nederlanden aan weerszijden van de grens
van België met Nederland te liggen. Slechts een klein deel ligt in Nederland, in de
provincie Noord Brabant. In deze Nederlandse context wordt onder ‘De Kempen’
doorgaans het landelijk gebied ten zuidwesten en zuiden van Groot-Eindhoven
begrepen. De gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Oirschot
zijn een onderdeel van deze Nederlandse Kempen (ﬁguur 1.2). Tezamen tellen deze
Kempengemeenten ruim 85.300 inwoners en de streek biedt een werkgelegenheid van bijna 36.500 banen.

De Kempen: afbakening op grond van gemeentelijke kenmerken
De Kempen onderscheiden zich in ruimtelijk en sociaal-economisch opzicht
duidelijk van de aangrenzende grootstedelijke regio’s van Eindhoven en Tilburg.
Het grondgebruik in De Kempen is bijvoorbeeld veel minder intensief dan in de
stedelijke gebieden en de economie is meer gericht op productieactiviteiten en
minder op dienstverlening dan in de stedelijke buurregio’s 3 .
Echter, ondanks dit onderscheid laten De Kempen zich niet ‘hard’ afbakenen. Een
aantal buurgemeenten van Bladel, Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot
lijkt qua karakter sterk op deze ‘vijf’. Zo vertoont Hilvarenbeek qua intensiteit van
het grondgebruik hetzelfde gezicht als de vijf samenwerkende gemeenten, en
Oisterwijk en Best zijn niet veel ‘stedelijker’ (ﬁguur 1.3). Verder steekt Best de vijf
samenwerkende gemeenten qua aandeel van de productieactiviteiten landbouw,
industrie en bouwnijverheid naar de kroon en doen Hilvarenbeek, Oisterwijk,
Valkenswaard en Veldhoven daar niet veel voor onder (ﬁguur 1.4).
De vijf samenwerkende gemeenten vertonen bovendien onderling ook nogal wat
variatie. Het aantal inwoners en banen per hectare intensief gebruikte grond is in
Eersel, Bergeijk en Oirschot (27) kleiner dan in Bladel en Reusel-De Mierden (32) en
het aandeel van productieactiviteiten in de werkgelegenheid is in Eersel (30%) veel
kleiner dan in de andere vier gemeenten (42%).

Figuur 1.2 | De ligging van De Kempen
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Uiteraard kunnen de gemeenten op veel meer eigenschappen worden vergeleken. Dat zou in het kader van deze studie echter te ver voeren.
Onder ‘buurgemeenten’ wordt hier verstaan: Valkenswaard, Hilvarenbeek en Oisterwijk.
De correlatiecoëfﬁciënt geeft de sterkte van het verband weer tussen twee variabelen, zoals bevolkingsgroei en werkgelegenheidgroei, of tussen
de richting van bestedingen uit gemeente A en die uit gemeente B. Voor alle waarden wordt voor twee variabelen (x en y) het verschil met het
gemiddelde berekend (μ) en dat wordt vervolgens uitgedrukt in de gecombineerde standaarddeviaties (σ) voor die variabelen. In formule:
ρ = Σ ((x - μ) (y – μ)) / (σx. σy).
Bij een waarde van ‘1’ hangen verschillen in de waarden van meeteenheden (zoals regio’s) op deze variabelen volledig samen. Bij een waarde van
‘0’ is helemaal geen sprake van een verband. Bij een maatschappelijk verschijnsel zoals hier aan de orde is, geldt een correlatiecoëfﬁciënt van
meer dan 0,5 als behoorlijk sterk.

Ligging van de Kempen in Zuid00st -Brabant
De vijf samenwerkende gemeenten

SittardGeleen
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België (Vlaanderen)
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De Kempen: afbakening op grond van gedrag
Een dergelijke variatie geldt ook voor de richting van de koopstromen vanuit ‘de
vijf’ en een aantal van hun buurgemeenten4, en voor het woonwerkverkeer van de
inwoners van deze gemeenten. Alleen voor de pendel is sprake van een behoorlijke
samenhang tussen Bladel enerzijds en Eersel en Reusel-De Mierden anderzijds, zo
blijkt uit de correlatiecoëfﬁciënt van 0,505. Een beperkte samenhang is voor
pendel aanwezig tussen Bergeijk enerzijds en Eersel en Valkenswaard anderzijds
(r = 0,26 en 0,29). Eveneens beperkt is de samenhang tussen de koopstromen
vanuit deze twee clusters van gemeenten. Tussen de andere combinaties van
gemeenten, bijvoorbeeld tussen Bergeijk en Oirschot, bestaat nauwelijks
samenhang qua richting van de pendel en qua richting van de koopstromen.

Figuur 1.3 | Aantal inwoners en banen per hectare
intensief gebruikte grond 2003

Onder de Kempische gemeenten nemen Bladel en Eersel dus een centrale
positie in. Zij zijn qua woonwerkverkeer (ﬁguur 1.5) en koopgedrag (ﬁguur 1.6)
relatief sterk op de andere gemeenten in de regio gericht (de gele balk in de ﬁguren
1.5 en 1.6). Reusel-De Mierden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Oirschot en Bergeijk zijn
veel meer naar binnen gekeerd, op de eigen gemeente gericht (de oranje balk in de
ﬁguren 1.5 en 1.6). De totale gerichtheid op De Kempen, zowel op de eigen als op de
andere gemeenten, is voor het woonwerkverkeer het grootst voor Reusel-De Mierden,
Bladel, Bergeijk en Eersel. Meer dan 80% van de werkzame beroepsbevolking van
deze gemeenten werkt in De Kempen.

Figuur 1.4 | Sectorale samenstelling werkgelegenheid 2006
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Figuur 1.5 | Richting pendel vanuit Kempische gemeenten 2004
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Omtrent de afbakening van De Kempen mag geconcludeerd worden dat de grens
tussen de ‘landelijke’ Kempen en de stedelijke buren geen ‘harde’ is, maar juist
een geleidelijke overgang in karakter betreft. Bovendien vertonen Bergeijk, Bladel,
Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden qua woonwerkverkeer en koopgedrag
slechts een beperkte mate van onderlinge samenhang. Niettemin onderscheiden
De Kempen zich duidelijk van de stedelijke buurgemeenten.
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Voor Hilvarenbeek en Oirschot ligt dit aandeel tussen 70% en 80%. De beroepsbevolking is in Oirschot sterk op Groot-Eindhoven gericht en in Hilvarenbeek en
Oisterwijk sterk op Tilburg.
Qua koopgedrag vertonen Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Hilvarenbeek
praktisch hetzelfde beeld: 90% of meer van de koopkracht vanuit deze gemeenten
blijft in de streek. Oirschot blijft daar wat bij achter en Oisterwijk en Valkenswaard
nog meer.

Tilburg
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Hilvarenbeek
Oirschot

1.3

De Triple P van De Kempen
Figuur 1.6 | Richting koopstromen vanuit Kempische gemeenten 2003
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Het beeld dat de monitor voor De Kempen toont, is over het geheel genomen gunstig. De scores voor de sociaal-culturele kwaliteit en de ecologische kwaliteit zijn
in De Kempen beduidend beter dan het landelijk gemiddelde en de score voor
economische kwaliteit blijft daarbij slechts weinig achter. De blauwe lijn voor De
Kempen in ﬁguur 1.7 bevindt zich voor de sociale en ecologische kwaliteit op ruime
afstand van het oranje vlak voor het landelijk gemiddelde en raakt daar voor de
economische kwaliteit nét niet aan.

c

Eindhoven

Eersel

Bron: Rabobank

De Triple P-monitor biedt op kort-en-krachtige wijze inzicht in de sociale, economische en ecologische leefbaarheid in De Kempen in vergelijking met het landelijk
gemiddelde. In ﬁguur 1.7 wordt dit inzicht in één oogopslag verbeeld. Het oranje
vlak staat voor de score van Nederland als geheel, de blauwe lijn geeft de situatie
in De Kempen weer.

Tilburg

Bergeijk

Overig M- en ZO-Brabant

Valkenswaard

Figuur 1.7 | De Triple P van De Kempen
People

Profit

Bron: Rabobank

Met deze combinatie van bovengemiddelde en minder dan gemiddelde kwaliteiten staat de streek niet alleen. In Nederland vinden we nauwelijks regio’s die op
elk van de drie kwaliteiten beter scoren dan gemiddeld. Oftewel, elk gebied heeft
sterke en minder sterke kanten. In de volgende hoofdstukken komt per kwaliteit de
achtergrond van deze scores aan de orde.

Planet
Nederland
De Kempen
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2. People
Van de drie kwaliteiten van de Triple P-monitor voor De Kempen kent ‘people’

Figuur 2.1 | De sociale cohesie in de Kempen

de hoogste score. In dit hoofdstuk komen in paragraaf 2.1 eerst de verschillende

People

clusters en indicatoren achter deze hoge score aan de orde. Vervolgens wordt

Sociale cohesie
Contact familie en vrienden

in paragraaf 2.2 de kwaliteit ‘people’ aan de hand van statistische informatie

Bezoek aan gebedshuis
Opkomst verkiezingen

nader toegelicht en wordt het commentaar op het beeld uit de Triple P-monitor

Bron: CBS, WDM

Actief in verenigingen
Cafébezoek

door verschillende experts in De Kempen weergegeven. Tot besluit volgt in

Behulpzaamheid

paragraaf 2.3 een samenvatting van dit hoofdstuk.

Charifactor humanitair
-1,2

2.1

Negatieve score

Gemiddeld

Positieve score

De kwaliteit ‘people’ in De Kempen

In de Triple P-methode staat ‘people’ voor de kwaliteit op sociaal terrein in een
gebied. Uitgangspunt bij deze kwaliteit is de stelling dat voor het voortbestaan
van onze maatschappij onderlinge verbondenheid van de verschillende individuen
in die samenleving, veiligheid en gemeenschappelijke oriëntatie onontbeerlijk
zijn. Daarom wordt de sociale kwaliteit in De Kempen bepaald aan de hand van
de maatschappelijke samenhang in de streek, de mate waarin het er veilig en
gezond leven is, en het aanbod van allerlei sociaal-culturele voorzieningen. De
kwaliteit‘people’is dan ook opgebouwd uit drie clusters:sociale cohesie, veiligheid en
gezondheid en woonklimaat.

2.1.1 Sociale cohesie
De cluster ‘sociale cohesie’ heeft betrekking op de intensiteit waarmee mensen
met elkaar omgaan en waarmee zij deelnemen aan het maatschappelijk proces.
Deze intensiteit verschilt sterk binnen Nederland. Stedelingen zijn over het
algemeen veel meer individualistisch in hun gedrag dan inwoners van landelijke
gebieden, die meer gericht zijn op contact binnen de kaders van sociale structuren.
Stedelingen gaan meer naar het café, maar besteden minder tijd aan familie en
vrienden, verenigingsleven en bezoek aan gebedshuizen, en komen minder opdagen
bij verkiezingen.

Duurzame Kempen? De Triple P-monitor voor De Kempen

De Kempen vertonen met een bovengemiddelde score op ‘sociale cohesie’ een
duidelijk ‘landelijk’ karakter (ﬁguur 2.1). Kempenaren zijn sterk gericht op contacten
met familie en vrienden en zijn zeer actief in het verenigingsleven. Hierin komt
de sterke verbondenheid met de eigen streek tot uiting, die kenmerkend is voor
gemeenschappen in het landelijk gebied. De behulpzaamheid jegens anderen en
de opkomst bij verkiezingen in De Kempen zijn eveneens bovengemiddeld, maar
de verschillen met het landelijk gemiddelde en stedelijke gemeenten zijn hier
beduidend kleiner dan bij de indicator ‘contacten’. Bij de Tweede Kamerverkiezingen
in 2007 ging bijvoorbeeld 82% van alle stemgerechtigden naar de stembus (80%
in Nederland) en bij de gemeenteraadsverkiezingen wist 48% de weg naar de
stembus te vinden (46% in Nederland). Positieve uitschieter was de minst
verstedelijkte gemeente in De Kempen, Reusel-De Mierden, met een opkomst
van 58%. Een ronduit stedelijk proﬁel heeft de streek voor de indicatoren ‘bezoek
aan gebedshuis’ en ‘charifactor humanitair’6 . Stedelingen zijn doorgaans weinig
genereus voor liefdadigheidsinstellingen en, met uitzondering van de (grote en
snel groeiende) allochtone gemeenschap, doorgaans weinig religieus betrokken.
Met de industriële ontwikkeling van de afgelopen decennia is voor deze aspecten
de sociale cohesie in De Kempen blijkbaar afgenomen.

6

De ‘charifactor humanitair’ geeft de mate weer waarin de inwoners van een gebied doneren aan goede doelen op sociaal-maatschappelijk vlak.
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De cluster ‘veiligheid en gezondheid’ meet de mate waarin de bewoners veilig
en gezond (kunnen) leven in hun leefomgeving. Ook voor deze cluster doen zich
grote verschillen voor tussen stedelijk en landelijk gebied. Dankzij hun jonge
bevolking kennen de steden weliswaar een relatief laag sterftecijfer, maar door
milieuvervuiling, criminaliteit en stress ervaren stedelingen doorgaans een wat
minder goede gezondheid dan inwoners van het landelijk gebied. Daar staat
tegenover dat het aanbod van zorgvoorzieningen en de verkeersveiligheid in het
landelijk gebied te wensen over laten.
Ook voor dit cluster bieden De Kempen een stedelijk proﬁel. De Kempen hebben
een gunstige score, een lage waarde, op de indicator ‘sterftecijfer’ (ﬁguur 2.2). Een
halve eeuw geleden behoorde de Kempische bevolking tot de jongste van ons land
en ondanks een sterke vergrijzing in de afgelopen decennia, is het aandeel van
de leeftijdscategorie van 65 jaar of ouder in de bevolking hier nog wat lager dan
gemiddeld in ons land.
Leeftijdsopbouw en sociaal-economische status van de bevolking tezamen leiden
verder tot een relatief beperkte behoefte aan zorg in de regio. De streek heeft dan
ook een hoge score voor de indicator wachtlijsten voor zorg. Die zijn blijkbaar
relatief kort, ondanks het voor een landelijk gebied kenmerkende beperkte
aanbod van zorgvoorzieningen. Met de sterke vergrijzing die voor de komende
decennia in De Kempen wordt voorzien, mag in de komende jaren een aanzienlijke
verlenging van de wachtlijsten, en dus verslechtering van deze indicator, worden
verwacht. De Kempenaren lijken zich hiervan bewust te zijn en doneren wat meer
dan gemiddeld aan goede doelen op het gebied van medisch onderzoek en ziektepreventie. De score op de ‘charifactor gezondheid’ is hier licht hoger dan gemiddeld.
Eveneens ‘typisch landelijk’ zijn de geringe criminaliteit en de slechte score op
verkeersveiligheid voor De Kempen. Per 1000 inwoners kreeg de Kempische
bevolking in 2005 gemiddeld met 113 geregistreerde ongevallen te maken, terwijl
het Nederlands gemiddelde op 83 lag. Drukke, tweebaanswegen in het landelijk
gebied, zoals de N269 en de N284, zijn berucht qua aantal ongevallen.
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Figuur 2.2 | Veiligheid en gezondheid in De Kempen
People
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Zorgaanbod
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Bron: CBS, AD, RIVM, WDM

2.1.2 Veiligheid en gezondheid

2.1.3 Woonklimaat
In het cluster ‘woonklimaat’ komt aan de orde in welke mate het aanbod van voorzieningen een gebied tot een prettige woonomgeving maken. Wederom verschillen
‘stad’ en ‘land’ aanzienlijk. Het aanbod van voorzieningen in steden is veel groter
dan in het landelijk gebied. Daar staat tegenover dat dankzij de beschikbaarheid
van ‘rust en ruimte’ de tevredenheid met de woonomgeving in het landelijk gebied
veel groter is dan in de stad.
Van de drie clusters in de kwaliteit ‘people’, vertoont het cluster ‘woonklimaat’
in De Kempen de beste score (ﬁguur 2.3). Dat is voor een groot deel te danken
aan de ligging van de woonkernen in de streek temidden van het groen en het
ontbreken van ‘typisch stedelijke’ achterstandswijken. De Kempenaren waarderen
de woonomgeving met het rapportcijfer 8,8. Daarmee scoort de regio ruim
boven het landelijke gemiddelde. Bovendien is ook het aanbod van sport- en horecavoorzieningen in de streek groter dan gemiddeld in ons land. In het aanbod van
onderwijs, culturele voorzieningen en winkelvoorzieningen is daarentegen wel
sprake van een ‘landelijk’ tekort in het aanbod.
De vijf samenwerkende gemeenten vertonen qua voorzieningenaanbod onderling
echter grote verschillen. In de gemeenten Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden is
het aanbod groter dan in Oirschot en Eersel, en in de grote kernen is het aanbod
veel groter dan in de kleine. Het voorzieningenniveau in de kleine kernen in de
Kempen staat door schaalvergroting, toenemende mobiliteit en bevolkingskrimp
bovendien onder druk (KvK Oost-Brabant, 2002b).

2.2

Demografie, wonen en voorzieningen
Figuur 2.3 | Woonklimaat in De Kempen
People
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Sportvoorzieningen

Bron: CBS, WDM

Demograﬁsche trends zijn van grote invloed op de uitslagen van de monitor
voor de kwaliteit ‘people’. De bevolkingsontwikkeling bepaalt, samen met sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en huishoudenverdunning, de
woningbehoefte en het draagvlak voor voorzieningen, zo kwam in de workshop
‘people’ naar voren. Daarom wordt in deze paragraaf nader ingegaan op de aspecten demograﬁe, woningbehoefte en voorzieningen in De Kempen.

Horecavoorzieningen
Winkelvoorzieningen

2.2.1 Demograﬁsche trends
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Figuur 2.4 | Leeftijdssamenstelling bevolking 2005
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Figuur 2.5 | (Prognose) aandeel leeftijdscategorie 65+ in de bevolking
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De Kempen vergrijzen sterker dan gemiddeld
De leeftijdscategorieën tussen 45 en 64 jaar hebben in vergelijking met het landelijk gemiddelde (26%) een groot aandeel in de Kempische bevolking: 28% (ﬁguur
2.4). Daardoor zal het aantal 65-plussers in de bevolking in de komende decennia
fors toenemen: +50%. Telden De Kempen in 2005 11.600 inwoners van 65 jaar of
ouder, in 2020 zal dit aantal 17.500 bedragen. Deze sterke groei leidt ertoe dat De
Kempen zich ontwikkelen van een relatief weinig vergrijsd tot een juist relatief
sterk vergrijsd gebied (ﬁguur 2.5). In 2005 was het aandeel van 65-plussers nog wat
lager dan gemiddeld in ons land (14%), maar in 2020 zal naar verwachting ruim
21% van de Kempenaren 65 jaar of ouder zijn, terwijl het aandeel van deze groep
landelijk dan nog minder dan 20% zal bedragen. Het aandeel van het economisch
actieve deel van de bevolking, de economische basis van De Kempen, zal navenant
wat kleiner zijn en daardoor zal ook het arbeidspotentieel voor het verlenen van
zorg aan de vergrijzende bevolking in De Kempen relatief klein zijn.

score

Bron: CBS

Volgens de bevolkingsprognose van CBS zal het aantal inwoners van De Kempen
in de komende 15 jaar fors afnemen, terwijl landelijk juist sprake is van een
voortgaande bevolkingsgroei. In 2020 zullen de vijf samenwerkende gemeenten
gezamenlijk naar verwachting rond 81.600 inwoners tellen, ruim 3.700 minder
dan in 2005 (-4%). Deze krimp van het aantal inwoners in De Kempen is het gevolg van de huidige leeftijdsamenstelling van de bevolking en het migratiepatroon
voor de streek.

-1,2Negatieve
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Later, in de fase van de gezinsvorming en ook daarna, zoeken velen echter de
‘rust en ruimte’ van de voorsteden en het landelijk gebied weer op. Het landelijk
gebied vertoont dan ook een vestigingsoverschot voor leeftijdscategorieën van
35 jaar en ouder. Als de jaren gaan tellen, trekken ouderen echter vaak naar een meer
stedelijke omgeving met voorzieningen of naar de streek waar hun kinderen
wonen. Dit ‘landelijke’ beeld gaat ten dele ook voor De Kempen op. Per saldo trekt
de streek gezinnen aan en ziet zij juist ouderen vertrekken. Voor de categorie
van de ‘empty-nesters’ is echter eveneens sprake van een klein, maar gezien het
aangename woonklimaat in De Kempen, opmerkelijk vertrekoverschot.

2.2.2 Woningbehoefte
Ondanks de verwachte krimp in bevolkingsomvang zal het aantal huishoudens
in De Kempen in de komende jaren toenemen (ﬁguur 2.7). Het gemiddeld aantal
personen per huishouden neemt al decennia lang af en deze huishoudenverdunning zal zich in de komende jaren voorzetten. Niet alleen is de leeftijd waarop
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Vooral tussen het 15e en 35e levensjaar vertonen mensen een grote ruimtelijke
dynamiek. Zij verhuizen relatief vaak, voor opleiding, werk of het stichten van
een gezin. De stad is dan vaak hun doel. Daar bevinden zich instellingen voor
hoger onderwijs en werkgelegenheid en daar wordt een groot deel van de
woningbouw geconcentreerd. Het landelijk gebied kent daarom vooral voor deze
leeftijdscategorieën een vertrekoverschot en dat geldt voor De Kempen in het
bijzonder (ﬁguur 2.6). Jaarlijks verlaten zo’n 230 jongvolwassen en 30 starters de vijf
samenwerkende gemeenten. Dit patroon zal zich in de nabije toekomst naar
verwachting bestendigen.

Figuur 2.6 | Gemiddeld jaarlijks binnenlands migratiesaldo per leeftijdscategorie 2000-2004 ten opzichte van totale bevolkingsomvang
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Figuur 2.7 | Prognose ontwikkeling aantal inwoners, huishoudens
en woningen 2005-2020
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Jongeren trekken weg uit De Kempen
De Kempische bevolking is relatief honkvast. Terwijl jaarlijks gemiddeld bijna 4%
van de Nederlandse bevolking naar een andere gemeente verhuist, bedraagt dat
aandeel in De Kempen 2,5%. Niettemin is hier, zoals gebruikelijk in het landelijk
gebied, per saldo sprake van een vertrekoverschot. Jaarlijks verlaten gemiddeld
125 mensen meer de streek dan er zich vestigen. De Kempen halen dus niet de
beleidsdoelstelling van ‘migratiesaldo nul’.

de gezinsvorming begint sterk gestegen en daalt (nog steeds) het aantal kinderen
per gezin, ook wonen mensen langer alleen of samen nadat de kinderen de deur
uit zijn. Het aantal kleine huishoudens van vooral ouderen neemt daardoor fors
toe.
Terwijl de huishoudenverdunning in de steden voor een voortdurende druk op de
woningmarkt zorgt, zal de woningmarkt in het landelijk gebied naar verwachting
ruimer worden (ﬁguur 2.7). In De Kempen is dat zelfs in grote mate het geval. De
bevolkingsafname compenseert hier een belangrijk deel van de huishoudenverdunning. Voor 2005 werd hier door Primos op een voorraad van 25.200 woningen

Figuur 2.8 | Aantal woningen per huishoudens 2006
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nog een tekort van bijna 500 eenheden berekend. In 2020 zal de woningvoorraad
naar verwachting echter zijn toegenomen tot 28.300 eenheden en zal zich een
overschot voordoen van 1.700 woningen.
Het gevaar van (bouwen voor) leegstand dat het Ruimtelijk Planbureau voor een
aantal regio’s in ons land signaleert, doet zich dus ook in De Kempen voor (RPB,
2006a). Desondanks zien de experts in De Kempen woningbouw als noodzakelijke
factor in het tegengaan van de vergrijzing en het behoud van voorzieningen in de
streek. Er bestaan echter verschillende meningen omtrent de doelgroep waarvoor
woningbouw zou moeten plaatsvinden.

Nederland

0,0

Tegenover dit doelgroepgericht bouwen staat dan ook de opvatting dat juist
generiek moet worden gebouwd en dan met name levensloopbestendige huurwoningen, die plaats bieden aan starters, gezinnen én ouderen. De bouw van
goedkope koop- en huurwoningen wordt gezien als middel om jongere inwoners
aan te trekken die de arbeidsparticipatie en het draagvlak voor voorzieningen in de
streek op peil kunnen houden.
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Figuur 2.9 | Samenstelling woningvoorraad naar eigendom 2006
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Woningbouw: speciﬁek of generiek?
Aan de ene kant zou de vergrijzing kunnen wijzen op een behoefte aan speciﬁek op
ouderen gerichte woningen, met nadruk op aanpasbaarheid en veiligheid. Daarbij
zou het met name gaan om kleine, gelijkvloerse woningen. In vergelijking met
het aantal kleine huishoudens tellen De Kempen nu zeer weinig kleine woningen
(ﬁguur 2.8). Bovendien zou doelgroepgericht bouwen voor ouderen de doorstroming op de woningmarkt op gang kunnen brengen. Totnogtoe hebben ouderen
echter geen blijk gegeven van een eenduidige woonbehoefte. Vele ouderen blijven
zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen en laten dat eventueel aanpassen aan
hun behoeften of maken gebruik van onderhouds- en schoonmaakdiensten.
Verhuizing is dan eerst aan de orde bij acute en ernstige verslechtering van de
gezondheid of het wegvallen van de partner. Ook wordt door experts de vrees
uitgesproken dat de bouw van speciﬁeke ouderenwoningen ouderen van buiten
de streek aantrekt en daardoor het proces van vergrijzing versterkt. Tot slot lijkt
het doorstromen van ouderen in De Kempen nauwelijks soelaas te bieden voor
starters in de streek. De gemiddelde woningprijs in De Kempen is immers zeer
hoog. In 2006 was een woning hier gemiddeld ruim € 50.000 duurder dan gemiddeld in Zuidoost-Brabant (€ 246.000; SRE, 2006).

100%

De bouw van (meer) sociale huurwoningen past bovendien in het beleid van de
SRE om elders in Zuidoost-Brabant te bouwen voor sociaal zwakke groepen uit
Eindhoven (Kempengemeenten, 2004). Het huidige woningbestand in De Kempen
wordt echter gedomineerd door het koopsegment, waarin de dure klasse een fors
aandeel heeft (ﬁguur 2.9). Door verkoop is het aandeel van sociale huurwoningen
in de streek in de afgelopen jaren zelfs nog wat afgenomen.
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Het aanbod van voorzieningen landelijk gebied blijft achter bij het aanbod in
de steden. Dat geldt vooral voor centrumvoorzieningen, die niet dagelijks nodig
zijn en die een groot draagvlak behoeven. Dit draagvlak staat bovendien door de
schaalvergroting in de detailhandel, het cultuuraanbod en de gezondheidszorg, en
de toenemende mobiliteit van de consument voortdurend onder druk.
Het aanbod van ‘niet-dagelijkse’ winkelvoorzieningen in De Kempen ligt op
een ‘landelijk’ niveau (ﬁguur 2.10). Het grootste deel van het winkelaanbod is te
vinden in Bladel, dat met een behoorlijk aanbod van winkels voor mode en luxe
goederen in beperkte mate een regionaal verzorgende functie lijkt te vervullen
(ﬁguur 2.11). Mede door de ligging nabij het grootstedelijk voorzieningenaanbod van
Eindhoven is het aanbod van ziekenhuizen en voortgezet onderwijs per 10.000
inwoners in De Kempen afwezig of zeer klein. Daar staat tegenover dat het sterk
door gemeentelijke subsidies gestuurde aanbod van cultuur in de streek ver boven
het gemiddelde voor het landelijk gebied uitkomt.
Voorzieningen: een grote rol voor particulier initiatief
De experts in De Kempen herkennen dat het voorzieningenniveau in de streek
door schaalvergroting in het aanbod en door afname van het draagvlak sterk
onder druk staat. Dat geldt met name voor de kleine kernen. Burgerinitiatief wordt
door de experts gezien als het middel om het ‘gat’ te dichten dat het terugtrekkend
aanbod creëert.
De burgerparticipatie in de Kempen is hoog. Er zijn veel instanties van professionele
ondersteuners en vrijwilligers die verschillende kwetsbare doelgroepen willen
bereiken. Voor een effectieve aanpak is echter samenwerking nodig tussen
vrijwilligers, verenigingsleven en overheid en tussen deze instanties onderling. Dat
geldt voor het door verschillende instanties gezamenlijk aanbieden en gebruiken
van fysieke voorzieningen, zoals buurthuis, inloopcentrum, zorgcentrum, schoolgebouw en sportterrein (hardware), maar dat geldt evenzeer voor het ‘organiseren’
van de lokale gemeenschap (orgware). Voor een dergelijke integrale gemeenschapsopbouw in de verschillende kernen achten de experts een actieve rol door de
gemeenten onontbeerlijk. Deze leggen, onder verwijzing naar de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), echter de nadruk op het eigen initiatief
van de burger.
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Figuur 2.10 | Aanbod centrumvoorzieningen per 10.000 inwoners 2004
(Nederland = 1)
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Voorzieningen

Figuur 2.11 | Aanbod winkelvoorraad de Kempen 2004
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2.2.3

2

Voorzieningen: niet concentreren, wél specialiseren
De experts spreken zich uit tegen concentratie van het aanbod van voorzieningen
in De Kempen in één of enkele van de grote kernen. Op die manier zou bij een
afnemend draagvlak in de streek wellicht nog op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze kunnen worden voorzien in het aanbod van winkel-, horeca-, zorg-,
cultuur- en sportvoorzieningen. Minder alledaagse voorzieningen, zoals theaters
en winkels voor mode en luxe artikelen, zouden in verschillende kernen te vinden
moeten zijn en ook in de kleine kernen zou een minimum aan voorzieningen behouden moeten blijven, zoals een school, een supermarkt of sportvoorzieningen.
Van de gemeenten wordt uitsluitsel verwacht over aard en omvang van deze basisvoorzieningen, die nodig zijn voor de leefbaarheid in grote en kleine kernen. Bij
andere voorzieningen zou wel tot specialisatie van kernen kunnen worden
gekomen. Zo zou het theateraanbod in de grote kernen mogen variëren.

2.3

‘People’ in de Kempen

De sociale kwaliteit in De Kempen is hoog. De dimensie ‘people’ heeft niet alleen
een hoge score in vergelijking met het landelijk gemiddelde, maar ook ten opzichte
van de beide andere dimensies ‘planet’ en ‘proﬁt’. De sociale cohesie in de streek is
groot, de bevolking is gezond, en de streek is veilig en biedt een aangenaam woonklimaat.
De afnemende bevolkingsomvang en de vergrijzing zullen naar verwachting deze
sociale kwaliteit in de streek onder druk zetten. Woningbouw wordt weliswaar
gezien als middel om de bevolkingsomvang en het draagvlak voor voorzieningen in
De Kempen op peil te houden, maar onduidelijk is op welke doelgroep de woningbouw zich zou moeten richten. In iedere kern zou een minimumaanbod van voorzieningen behouden moeten blijven. De inzet van overheid en (zorg)instellingen
lijkt daarvoor echter niet voldoende te zijn. Voor een in sociaal opzicht duurzame
samenleving in De Kempen is burgerinitiatief dan ook onontbeerlijk.

Duurzame Kempen? De Triple P-monitor voor De Kempen
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3. Planet
De score op de kwaliteit ‘planet’ is hoog in De Kempen. In dit hoofdstuk komen in
paragraaf 3.1 eerst de verschillende clusters en indicatoren achter deze hoge score
aan de orde. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 de kwaliteit ‘planet’ aan de hand

Figuur 3.1 | Milieuverontreiniging
Planet
Milieuverontreiniging
Mestproductie

beeld uit de Triple P-monitor door verschillende experts in De Kempen weergegeven. Tot besluit volgt in paragraaf 3.3 een samenvatting van dit hoofdstuk.
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van statistische informatie nader toegelicht en wordt het commentaar op het
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De kwaliteit ‘Planet’ in De Kempen

In de Triple P-methode staat ‘planet’ voor de ecologische kwaliteit in een gebied.
Uitgangspunt bij deze kwaliteit is de stelling dat het voor het voortbestaan van
de onze beschaving noodzakelijk is dat de huidige generatie de aarde op zodanige
wijze bewoont, dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid voor toekomstige
generaties. Daarom wordt de ecologische kwaliteit van De Kempen bepaald aan de
hand van de mate waarin de leefomgeving wordt belast, de beleving van de ruimte
en de wijze waarop de inwoners van een regio in hun handelen rekening houden
met ecologische duurzaamheid. De kwaliteit ‘planet’ is dan ook samengesteld uit
drie clusters: milieuverontreiniging, natuur en landschap en duurzaam gedrag.

3.1.1 Milieuverontreiniging
De cluster ‘milieuverontreiniging’ omvat een aantal van de vele vormen van
afval die onze wijze van leven met zich mee brengt. Deze milieubelasting verschilt
tussen stedelijke en landelijke gebieden aanzienlijk qua omvang en qua
samenstelling. Verstedelijking gaat door de concentratie van mensen en
activiteiten samen met een sterke concentratie van milieuvervuiling. Aan de
andere kant vormt in het landelijk gebied de (intensieve) landbouw eveneens een
belangrijke bron van milieubelastende uitstoot.

Duurzame Kempen? De Triple P-monitor voor De Kempen

De Kempen vertonen een licht positieve score voor het cluster ‘milieuverontreiniging’ (ﬁguur 3.1), wat inhoudt dat de streek het milieu minder dan gemiddeld
belast. Dat is vooral het gevolg van het ten opzichte van de oppervlakte van De
Kempen beperkte aantal inwoners en activiteiten. Geluidsbelasting en autovervuiling pakken hier gunstig uit. Op het gebied van afvalscheiding en de kosten
van afvalverwerking werkt het ‘landelijk’ karakter van de streek echter negatief uit.
In stedelijke regio’s vindt afvalverwerking veelal efﬁciënter plaats, waardoor de
kosten per inwoner lager uitvallen dan in een landelijk gebied zoals De Kempen.
Ook is de autovervuiling per inwoner hier door het forse autobezit en de
relatief grote reisafstanden relatief sterk. Bij deze indicator speelt overigens ook de
(doorgaande) A63 een rol, waarmee De Kempen als het ware milieuvervuiling van
andere regio’s importeren. De minst gunstige score behalen De Kempen echter
nog steeds op de ‘typisch landelijke’ indicator mestproductie.

3.1.2 Natuur en landschap
In de cluster ‘natuur en landschap’ worden de fysieke en visuele kanmerken van
De Kempen in kaart gebracht. Niet alleen verschillen stad en land in grote mate
op deze indicatoren, ook tussen landelijke gebieden onderling doen zich grote
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Hoewel de N284 zich inmiddels tot een ‘verstedelijkingsas’ heeft ontwikkeld, toont
het nederzettingenpatroon verder nog voor een groot deel de oude structuur van
kransesdorpen. De indicatoren bebouwing en stedelijkheid pakken in De Kempen
daardoor ook gunstig uit. Het minst positief is het beeld met betrekking tot de
historische kenmerkendheid. Deze indicator is gebaseerd op het aantal cultuurhistorische monumenten en beschermde stads- en dorpgezichten. De gemeenten
en kernen in de streek laten een sterk wisselend beeld zien. Bergeijk en Reusel-De
Mierden kennen een negatieve score ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde,
Bladel, Eersel en Oirschot scoren juist beduidend beter.

Figuur 3.2

| Aanbod centrumvoorzieningen per 10.000 inwoners 2004
(Nederland = 1)
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verschillen voor qua rust, ruimte en landschap. Daarom worden gebieden verschillend gewaardeerd. De cluster ‘natuur en landschap’ in De Kempen valt op met een
bovengemiddelde score voor alle indicatoren (ﬁguur 3.2). Deze cluster kent dan ook
de hoogste score van alle clusters in de Triple P-monitor. Door de lage intensiteit van
het grondgebruik scoort de streek zeer goed op de indicatoren horizonvervuiling,
natuurlijkheid en reliëf. Door mensenhand gemaakte storende elementen komen
hier weinig voor, grondgebonden landbouw en natuur in zacht glooiend terrein
bepalen de aanblik van de streek. De ‘verrommeling’ van het landschap is in De
Kempen totnogtoe beperkt gebleven.

| Aanbod winkelvoorraad de Kempen 2004

Planet
Duurzaamheidsgedrag
Autogebruik
Natuur en Milieuorganisaties
Stroomvretende apparaten

3.1.3 Duurzaam gedrag
De derde cluster waarmee de ecologische kwaliteit wordt gemeten is ‘duurzaam
gedrag’. Dit geeft de mate aan waarin de bevolking, bewust of onbewust, duurzaam gedrag vertoont. Duurzaam gedrag varieert met het sociaal-economische
niveau van de bevolking. Hoger opgeleide mensen zijn zich vaak meer bewust van
aspecten van duurzaamheid dan lager opgeleide. Opleidingsniveau en welvaart
gaan echter vaak samen en welvaart leidt vaak tot een onbewust grotere milieubelasting door mobiliteit en het gebruik van goederen.
De bevolking in de Kempen is over het algemeen zeer welvarend. De streek
vertoont dan ook een tweeslachtig beeld qua duurzaam gedrag (ﬁguur 3.3).
Enerzijds wordt hier op grote schaal groene stroom afgenomen en ook wordt
relatief weinig gebruik gemaakt van de auto als vervoermiddel. Het aantal mensen
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Ecologische producten

dat meer dan 35.000 km per jaar rijdt is hier gering en dat is voor een landelijke
regio als De Kempen, waar de reisafstanden over het algemeen groter zijn dan in
stedelijke gebieden, opmerkelijk te noemen. Anderzijds scoort de streek beduidend
onder het landelijk gemiddelde met het aantal elektrische apparaten. Kempenaren
lijken zich dus wel degelijk bewust te zijn van de invloed van hun gedrag op het
milieu, maar dat neemt niet weg dat zij door hun welvaart een fors beslag op het
milieu leggen.

De relatief geringe afname van ecologische producten lijkt een aspect te zijn van
het ‘landelijke’ karakter van de streek. Wellicht is het draagvlak voor ecologische
winkels hier, ondanks het hoge welvaartspeil, te gering. Voorts is ook de beperkte
aanhang van natuur- en milieuorganisaties en de lage ‘charifactor milieu’7 typerend voor het landelijk gebied. Misschien zijn inwoners van het landelijk gebied
zich minder dan stedelingen bewust van het schaarse karakter van natuur en
landschap.

Figuur 3.4 | Grondgebruik 2004
Nederland

Weinig stedelijk
Intensief gebruikt

Zuidoost-Noord
Brabant

Grondgebonden landbouw
Natuur

De Kempen

0%

De positieve score van De Kempen op de kwaliteit ‘planet’ wordt sterk bepaald door
de geringe intensiteit van het grondgebruik en het open landschap in de streek. De
hoge landschappelijke kwaliteit zorgt bovendien voor een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en voor een positieve waardering van de leefomgeving.
Een belangrijk vraagstuk is echter hoe aan de eisen van de kwaliteiten ‘people’ en
‘proﬁt’ tegemoet kan worden gekomen, zonder dat deze aantrekkelijke leefomgeving geweld wordt aan gedaan. In deze paragraaf komt dit vraagstuk aan de orde
met betrekking tot het ruimtegebruik, de landbouw en het toerisme.

Figuur 3.5
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| Aantal inwoners en banen per ha intensief
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Nederland is een van de dichtst bevolkte landen van Europa. Toch wordt slechts 17%
van het Nederlandse oppervlak op intensieve wijze gebruikt8. Tweederde deel is in
gebruik voor grondgebonden landbouw en 15% bestaat uit natuurgebieden. Ons
land als geheel heeft dus nog een sterk ‘groen’ karakter, maar door het geringe reliëf
en door de sterke versnippering van het grondgebruik is toch sprake van een sterke
(visuele) ‘verrommeling’. Het Nederlandse landschap staat daardoor sterk onder druk.
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3.2.1 Ruimte

Ruimte voor wonen, werken én natuur & landschap, met behoud van identiteit
In Zuidoost-Brabant wordt bijna 20% van het grondoppervlak op intensieve wijze
gebruikt, maar in De Kempen betreft dit nauwelijks 10% van het areaal (ﬁguur 3.4).
Het aandeel van de grondgebonden landbouw is hier weliswaar wat kleiner dan
landelijk, maar het natuurareaal is met bijna 30% veel groter. De streek mag in de
Nederlandse verhoudingen dan ook ‘leeg en groen’ heten.
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De ‘charifactor milieu’ geeft de mate weer waarin de inwoners van een gebied doneren aan goede doelen op het gebied van natuur- en milieubescherming.
Als intensief gebruikte grond worden hier aangemerkt het bebouwde oppervlak en het areaal dat in gebruik is voor infrastructuur, parken,
sport, recreatie, glastuinbouw en ontgrondingen.
De kleine kernen zijn: Casteren, Duizel, Hoogeloon, Hooge-Mierde, Hulsel, Knegsel, Lage Mierde, Luyksgestel, Netersel, Oost-, West- en Middelbeers, Steensel, Vessem, Westerhoven en Wintelre.
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Bovendien is het aantal inwoners en banen per hectare intensief gebruikt
areaal in De Kempen laag in vergelijking met het gemiddelde voor weinig stedelijke
gemeenten. De intensiteit van het grondgebruik is hier dus gering. De bewoning
is bovendien sterk geconcentreerd. De helft van de Kempische bevolking woont in
de grote kernen aan de ‘verstedelijkingsas’ langs de N284 en N612: Reusel, Bladel,
Hapert, Eersel en Bergeijk. Tezamen met Oirschot neemt dit lint van verstedelijking
bijna tweederde van de bevolking in De Kempen voor zijn rekening. Eenderde van
de bevolking woont verspreid over de zestien kleine kernen in de streek9 en in het
buitengebied.
Deze cijfers onderbouwen de mening van de experts in De Kempen dat de streek
ruimte genoeg heeft voor wonen, werken én natuur en landschap. Uitbreiding van
het bebouwde areaal, zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit van de streek,
wordt dan ook mogelijk geacht, maar de experts plaatsen daarbij echter wel twee
kanttekeningen.

Figuur 3.6 | Richting binnenlandse migratie
De Kempen 1996-2003
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Ten eerste staat of valt dit samengaan van ontwikkeling en behoud van identiteit
met de planologische inpassing van nieuwe woningbouw en aanleg van bedrijventerrein. Het zelfde geldt voor de agrarische ontwikkeling. Het wordt wenselijk
geacht dat de delen van De Kempen die bepalend zijn voor de identiteit van de streek
met rust worden gelaten. Elders moeten ontwikkelingen die een positieve impuls
geven aan de regionale economie kunnen plaatsvinden. Daarbij gelden volgens
de experts echter wel (planologische) randvoorwaarden en initiatieven vanuit
de streek zelf hebben de voorkeur boven investeringen van buiten af. De experts
verwachten van Kempische ondernemers en ontwikkelaars meer dan van andere,
respect voor de identiteit van de streek. Hoewel landbouw en landschapsbeheer
steeds meer verweven raken, pleiten de experts ook voor deze groene functies voor
ruimtelijke ‘zonering’, zodat duidelijk is welk deel van het landschap toebehoort
aan agrarische ondernemers en welk deel aan natuur- en milieuorganisaties.
Ten tweede oordeelt een aantal experts dat woningbouw geen doel op zich zou
moeten zijn, maar slechts het middel om autonome regionale bevolkingsgroei op
te vangen. Vergrijzing en ontgroening van De Kempen nopen in deze visie niet tot
(extra) woningbouw. Grootschalige vestiging van buiten wordt in strijd geacht
met het behoud van identiteit en zou bovendien kunnen leiden tot het ontstaan
van grootstedelijke problemen in De Kempen. Slechts enkele experts adviseren om
‘de vensters open te zetten’ voor inwoners van buiten de streek.
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De kleine kernen zijn: Casteren, Duizel, Hoogeloon, Hooge-Mierde, Hulsel, Knegsel, Lage Mierde, Luyksgestel, Netersel,
Oost-, West- en Middelbeers, Steensel, Vessem, Westerhoven en Wintelre.
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De huidige demograﬁsche situatie in De Kempen laat overigens het tegendeel zien
van grootschalige vestiging in de streek. Een fors deel van de binnenlandse migratie van en naar De Kempen is gericht op of afkomstig uit de streek zelf (ﬁguur 3.6).
Daarnaast houden de vestiging in De Kempen en het vertrek uit De Kempen elkaar
voor een groot deel in evenwicht. Per saldo is sprake van een klein vertrekoverschot,
zowel naar Groot-Eindhoven als naar verder afgelegen regio’s. Alleen vanuit overig Zuidoost-Brabant kent de streek een zeer beperkt vestigingsoverschot (ﬁguur
3.7). Het is echter aannemelijk dat de leeftijdsopbouw van deze migratiestromen
wel verschilt. De stroom naar Eindhoven en andere grote steden zal vooral uit alleenstaande jong-volwassenen en starters bestaan. De migratie binnen de streek
is waarschijnlijk meer gevarieerd qua leeftijd en huishoudensamenstelling en de
stroom naar De Kempen wordt voor een groot deel gevormd door gezinnen en ouderen (zie paragraaf 2.2).

Figuur 3.8 | Grondgebruik grondgebonden landbouw 2006
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Mogelijke spanning tussen landbouweconomie en identiteit
De akkerbouw is met 80% van het cultuurareaal veruit de belangrijkste agrarische
grondgebruiker van De Kempen (ﬁguur 3.8). Veeteelt is hier veel minder prominent
aanwezig dan landelijk en tuinbouw onder glas komt hier, behalve in Oirschot
en in mindere mate in Bladel, nauwelijks voor. De recente ontwikkeling van het
agrarisch bedrijfsleven in De Kempen laat echter zien dat de agrarische structuur
hier aan verandering onderhevig is (ﬁguur 3.9)10. Door de ontwikkelingen op de
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Figuur 3.9 | Ontwikkeling agrarisch bedrijfsleven in NGE 2000-2005

3.2.2 Landbouw
De agrarische sector in ons land, en in De Kempen in het bijzonder, heeft turbulente
jaren achter de rug. Door de aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie is de grondgebonden landbouw steeds meer onder invloed van de agrarische wereldmarkt te staan. Door deze globalisering stonden de
prijzen van de afzet van het boerenbedrijf lange tijd onder druk. Daarnaast zorgt de
aanscherping van eisen met betrekking tot milieubelasting van de landbouw (mestquota) en voedselveiligheid voor een opwaartse druk op de kosten. Om te ontkomen
aan deze ‘schaar’ van opbrengsten en kosten, gaan agrarische ondernemers waar dit
mogelijk is over tot schaalvergroting of gaan zij over op een lucratiever bedrijfstype.
Daarnaast zoeken veel boeren in deeltijd emplooi buiten de landbouw of zetten zij
nevenactiviteiten op (verbrede landbouw)
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agrarische afzetmarkten boette het traditionele Kempische boerenbedrijf fors aan
belang in. Daar stond een zeer sterke ontwikkeling van de intensieve veehouderij en
de (kas)tuinbouw tegenover.

9

‘NGE’ staat voor: ‘Nederlandse grootte-eenheid’. De NGE is gebaseerd op de bruto standaardsaldi per diersoort en per hectare gewas. Deze saldi
worden berekend door de opbrengsten met bepaalde bijbehorende speciﬁeke kosten te verminderen. Agrarische bedrijven van 70 NGE of meer
worden ‘levensvatbaar’ geacht. Bedrijven kleiner dan 70 NGE zijn (op den duur) te klein om te voorzien in het levensonderhoud van de ondernemer.
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Figuur 3.10
3.2 | Aanbod centrumvoorzieningen per 10.000 inwoners 2004
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Figuur 3.11 | Aanbod winkelvoorraad de Kempen 2004
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3.2.3 Toerisme en recreatie
De aantrekkelijke natuurlijke omgeving in De Kempen oefent een grote aantrekkingskracht uit op toeristen. De streek is dan ook de belangrijkste pijler onder de
sterke positie van Zuidoost-Brabant als toeristische bestemming. Met 5 miljoen
toeristische overnachtingen per jaar bekleedt de regio in ons land, na de kust, de
Veluwe en Zuid-Limburg, de vierde plaats voor zowel binnenlandse als buitenlandse
toeristen (SRE, 2003). Het sterke toeristisch-recreatieve proﬁel van De Kempen komt
ook naar voren in het aandeel van toerisme en recreatie in de werkgelegenheid.
Met 8% is dit aandeel beduidend hoger dan het landelijk en regionaal gemiddelde
(ﬁguur 3.10).

26

Bron: Lisa
CBS, Alterra

Historische kenmerkendheid

totaal

Zuidoost-Brabant

Negatieve score

Weinig stedelijk

Gemiddeld

Nederland

Positieve score

toerisme en recreatie

Bron: Lisa
CBS, WDM

De experts in De Kempen verwachten dat de mondiale prijsstijging voor agrarische
producten structureel zal zijn en dat in de toekomst de agrarische bedrijven in de
streek voor hun bedrijfsresultaat minder dan in het recente verleden afhankelijk
zullen zijn van verandering van bedrijfstak of van verbreding. Vooral voor de melkveehouderij en de intensieve veehouderij wordt een in bedrijfseconomisch opzicht
gunstige ontwikkeling verwacht. De ontwikkeling van deze bedrijfstakken zou echter
een forse verandering van de landschappelijke identiteit van De Kempen te weeg
brengen. De akkerbouw, die gezichtsbepalend is in De Kempen, lijkt echter minder
kansrijk door de beperkingen die natuur en landschap stellen aan de mogelijkheden
voor schaalvergroting stellen en door de hoge grondprijs in de streek. Verbrede
landbouw komt veel voor in De Kempen, maar is doorgaans beperkt qua opbrengst.
Enerzijds worden aan de omvang van de verbrede activiteiten, zoals minicampings,
grenzen gesteld. Anderzijds kiezen agrarische bedrijven doorgaans dezelfde vorm
van verbreding, waardoor overcapaciteit dreigt. Bovendien zou volgens de experts
voor bedrijfseconomisch succes in de verbrede activiteit de ondernemer zich volledig
op deze verbrede activiteit moeten concentreren.
Voor ontwikkeling van verbrede activiteiten zijn volgens de experts creativiteit en
samenwerking noodzakelijk. Creativiteit in het ondernemen van verbrede
activiteiten wordt gevraagd van de ondernemers. Samenwerking is nodig tussen
ondernemers onderling en tussen agrarische ondernemers, lobby-organisaties en
lokale overheden, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en marketing van Kempische
streekproducten.

Toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht door rust, ruimte en ‘identiteit’
Het grote aandeel van toerisme en recreatie in de werkgelegenheid in De Kempen
is opmerkelijk omdat de streek, anders dan Midden-Brabant (Efteling) en (Belgisch)
Limburg (vakantieparken), weinig grootschalige toeristische trekkers binnen haar
grenzen heeft. ‘Trekkers’ in de omgeving zijn vanuit De Kempen echter wel gemakkelijk te bereiken. De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van De Kempen vloeit
volgens de experts voort uit de kwaliteit van natuur en landschap, en ‘rust en ruimte’.
Daardoor kent de streek niet de sterke groei van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in de stedelijke gebieden. Deze groei vindt vooral plaats in ‘intensieve’
activiteiten, die leiden tot veel bezoekers op een beperkt oppervlak, zoals horeca en
attracties. De Kempen blijven qua groei van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid bovendien ook achter bij het landelijk gebied in ons land (ﬁguur 3.11).
Anderzijds biedt de ‘extensieve’ (verblijfs)recreatie in De Kempen op basis van natuur
en landschap, rust en ruimte wel een ‘duurzaam’ perspectief, omdat activiteiten als
wandelen en ﬁetsen het milieu veel minder belasten dan attracties. Naar de mening
van de experts zou het toeristisch-recreatieve imago van De Kempen versterkt
moeten worden (SRE, 2004). Natuur en landschap, rust en ruimte stellen echter
wel hun grenzen aan de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van toerisme en
recreatie. Meer toeristen zorgen voor meer drukte en dat gaat ten koste van het
karakter van De Kempen. Sturing van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling door
de lokale overheden wordt daarom gewenst. Bovendien zou sturing oneerlijke
concurrentie tussen de gevestigde toeristisch-recreatieve bedrijven en verbrede
activiteiten in de landbouw moeten voorkomen.
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3.3

‘Planet in De Kempen

De ecologische kwaliteit in De Kempen is hoog. De dimensie ‘planet’ heeft een hoge
score in vergelijking met het landelijk gemiddelde, maar deze is wat lager dan de
score voor de dimensie ‘people’. De milieuverontreiniging in de streek is door het
‘landelijke’ karakter per saldo wat minder dan gemiddeld in ons land en de grote
waardering voor natuur en landschap duidt erop dat de streek nog relatief weinig
is ‘verrommeld’. De duurzaamheid van het gedrag van de inwoners blijft als gevolg
van de grote welvaart echter wat achter bij het landelijk gemiddelde.
De Kempen beschikken over een groot buitengebied. De streek biedt dan ook
mogelijkheden voor woningbouw en vestiging van bedrijven, mits deze zorgvuldig
worden ingepast in het landschap. Dezelfde zorgvuldigheid zou moeten gelden
bij het afwegen van de ontwikkeling van de agrarische en toeristisch-recreatieve
sectoren en de belangen van natuur en landschap. Ook in De Kempen lijkt intensivering van de landbouw uit bedrijfseconomisch oogpunt echter onontkoombaar.
De recente prijsontwikkeling op de afzetmarkten voor het grondgebonden agrarisch bedrijf kan er evenwel toe leiden dat het grondgebonden karakter van de
landbouw in de streek behouden blijft. Ecologische duurzaamheid vergt dus een
zorgvuldige afweging van al deze belangen.
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4. Proﬁt
een lage score. In dit hoofdstuk komen in paragraaf 4.1 eerst de verschillende
clusters en indicatoren achter deze lage score aan de orde. Vervolgens wordt in
paragraaf 4.2 de kwaliteit ‘proﬁt’ aan de hand van statistische informatie nader
toegelicht en wordt het commentaar op het beeld uit de Triple P-monitor door
verschillende experts in De Kempen weergegeven. Tot besluit volgt in paragraaf

Figuur 4.1 | De intensiteit van de economie
Profit
Intensiteit van de economie
Zakelijke verplaatsingen
Bedrijvendichtheid
Intensiteit bedrijventerreinen
Werkgelegenheidsfunctie

Bron: LISA

Als enige van de drie kwaliteiten in de Triple P-moitor heeft ‘proﬁt’ in De Kempen

BRP per werknemer

4.3 een samenvatting van dit hoofdstuk.
Negatieve score

4.1

Gemiddeld

Positieve score

De kwaliteit ‘profit’ in De Kempen

In de Triple P-methode staat ‘proﬁt’ voor de economische kwaliteit in een gebied.
Uitgangspunt bij deze kwaliteit is de stelling dat de huidige economische structuur
en dynamiek bepalen in hoeverre De Kempen zich kunnen aanpassen aan veranderende economische omstandigheden en dus van grote invloed zijn op het handhaven van onze welvaart in de toekomst. Daarom wordt de economische kwaliteit
in De Kempen bepaald aan de hand van de omvang van de economie, de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, het ondernemingsklimaat en de mate waarin
de bevolking er in slaagt welvaart te verwerven. De kwaliteit ‘Proﬁt’ wordt hier dan
ook aan de hand van vier clusters behandeld: intensiteit van de economie, kracht
van het bedrijfsleven, ondernemingsklimaat en sociaal-economische welvaart.

4.1.1 Intensiteit van de economie
De cluster ‘intensiteit van de economie’ heeft betrekking op de omvang van de
regionale economie. De verschillende indicatoren worden gerelateerd aan kenmerken van het gebied, zoals oppervlakte, omvang bedrijvenbestand en werkgelegenheid. Ook op dit economische vlak vertoont ons land veel variatie en ook in dit geval
treden verschillen tussen stad en land op de voorgrond. Steden zijn concentraties
van mensen en activiteiten op een beperkte oppervlakte en kennen daarom een
grote intensiteit van de economie.
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Door het ‘landelijke’ karakter van De Kempen is de bedrijvendichtheid hier
weliswaar lager dan gemiddeld in ons land, maar de intensiteit van de economie
als geheel is hier bovengemiddeld (ﬁguur 4.1). In de eerste plaats telt de streek
ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking een groot aantal arbeidsplaatsen. Met name Bladel en Oirschot hebben een sterke werkgelegenheidsfunctie. Dat neemt echter niet weg dat De Kempen een forse pendelstroom naar de
omliggende stedelijke gemeenten laten zien. Het aantal zakelijke verplaatsingen is daardoor ook groot. Verder wordt het areaal bedrijventerrein in de streek
intensiever gebruikt dan gemiddeld in ons land, wat een onderbouwing mag worden genoemd voor de behoefte aan het Kempisch Bedrijventerrein.
Beduidend lager dan gemiddeld is tot slot het bruto regionaal product (BRP) per
werknemer. Deze is in De Kempen gemiddeld € 48.000 per werknemer, landelijk
€ 52.000. Dit verschil in toegevoegde waarde per werknemer zegt in geen geval
iets over het arbeidsethos in de streek, maar is het gevolg van de economische
structuur van De Kempen. Bedrijfstakken verschillen sterk in toegevoegde waarde per werknemer en het aandeel van de zeer productieve dienstensector in De
Kempen is slechts klein.
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Het cluster ‘kracht van het bedrijfsleven’ meet de mate waarin het bedrijfsleven
is toegerust voor het genereren van economische groei. Ook hierbij speelt de
sectorsamenstelling van de economie een belangrijke rol en deze leidt tot sterke
groeiverschillen tussen stad en land en tussen regio’s. De banengroei in productiesectoren is veel kleiner dan in de dienstverlening, maar daar staat tegenover dat
de exportgerichtheid in productie en logistiek veel groter is dan in de diensten.
Daardoor ontstaat het regionale patroon van een sterke werkgelegenheidsgroei in
de Noordvleugel van de Randstad en een sterke exportgerichtheid in de industriële
regio’s langs de grenzen van ons land.
De Kempen bieden qua kracht van het bedrijfsleven het voor zo’n industriële
grensregio typerende beeld (ﬁguur 4.2). Enerzijds is de exportgerichtheid hier zeer
veel groter dan gemiddeld. Anderzijds biedt de productiestructuur weinig zicht
op toekomstige werkgelegenheidsgroei. Het CPB voorspelt dat deze groei vooral
in de diensten zal optreden. Daarnaast is het aantal start-ups van bedrijven in De
Kempen kleiner dan gemiddeld. Ook hierbij speelt de dominante sectorstructuur
een rol. Industriële bedrijven zijn veel kapitaalintensiever dan dienstverlenende en
daardoor minder gemakkelijk op te richten.
Tot slot speelt de sectorstructuur ook een rol bij de relatief geringe investeringsbereidheid in De Kempen. De industrie is sterk conjunctuurgevoelig en de economische ﬂauwte van de afgelopen jaren vormde dan ook beslist geen aansporing
voor investeringen in productiefaciliteiten (KvK Oost-Brabant, 2002a).

Figuur 4.2 | De kracht van het bedrijfsleven
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Bron: CBS, KvK, LISA

Kracht van het bedrijfsleven

Figuur 4.3 | Het ondernemersklimaat

Profit
Ondernemingsklimaat
Zelfstandigen
Opleidingsniveau beroepsbevolking
Beschikbaarheid bedrijventerrein
Bereikbaarheid

Negatieve score

Gemiddeld

Positieve score

Bron: CBS, LISA

4.1.2

4.1.3 Ondernemingsklimaat
Met het cluster ‘ondernemingsklimaat’ wordt de mate waarin een gebied aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor bedrijven in kaart gebracht. Het betreft tal van
factoren die zich buiten de invloedsfeer van de ondernemer bevinden, maar die
wel van belang zijn voor het reilen en zeilen in de onderneming. De sterke concentratie van vestigingslocaties, potentiële klanten, arbeidkrachten, toeleveranciers en
instellingen voor onderzoek en onderwijs in stedelijke gebieden wordt doorgaans
als aantrekkelijk vestigingsklimaat betiteld.
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De Kempen bieden qua ondernemingsklimaat een voor een landelijk gebied
typerend beeld (ﬁguur 4.3). Het opleidingsniveau is hier lager dan gemiddeld. Het
gemiddelde opleidingsniveau in ons land is in de afgelopen decennia door de
vergrote toegang tot het hoger onderwijs van de jongste generaties weliswaar
sterk gestegen, maar deze stijging deed zich totnogtoe vooral in de steden en
voorsteden voor. Jongvolwassenen trekken omwille van hun opleiding vaak naar
de steden en dragen na afronding van hun studie bij aan de dynamiek van de
economisch ontwikkeling in die steden.

4.1.4 Sociaal-economische welvaart
Tot slot meet het cluster ‘sociaal-economische welvaart’ de mate waarin de Kempische bevolking in haar fysieke behoeften kan voorzien. Ook op dit gebied toont ons
land forse regionale verschillen. De grote nieuwbouwwijken en de randgemeenten
rond de grote steden zijn het meest welvarend. Centrale steden en landelijk gebied
blijven qua welvaart daarbij duidelijk achter.
Over de volle breedte van de cluster ‘sociaal-economische welvaart’ laten De
Kempen bovengemiddelde waarden zien (ﬁguur 4.4). In plaats van een ‘landelijk’
biedt de streek dan ook meer een ‘suburbaan’ gezicht. Het aantal werklozen en
uitkeringstrekkers is hier laag, het beroepsniveau en het gemiddeld inkomen zijn
hoog. Daarnaast biedt de Kempische bevolking ook een sterk stedelijk gezicht:
zij is in economische zin bovengemiddeld actief en heeft daardoor een grote
‘verdiencapaciteit’. De voortgaande vergrijzing holt deze welvaartsbasis echter wel
langzaam uit.
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Figuur 4.4 | De sociaal-economische welvaart
Profit
Sociaal economische welvaart
Beroepsniveau
Werkloosheid
Werkenden tov bevolking
Voertuigenbezit
Bijstandsuitkeringen
Lage inkomens
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Eerst later in het leven trekken zij (terug) naar de rust en ruimte van het landelijk gebied. Deze toekomstige suburbanisatiegolf kent een hoger opleidingsniveau
dan de huidige. De Kempen staan qua opleidingniveau waarschijnlijk dan ook nog
een inhaalslag te wachten.
Daarnaast laten de beschikbaarheid van bedrijventerrein en de bereikbaarheid te
wensen over. De beschikbare bedrijfsruimte is bepaald door het uitgeefbare areaal bedrijventerrein te relateren aan de gemiddelde opname van bedrijfsruimte
over de afgelopen jaren. De bestaande bedrijventerreinen zijn praktisch vol en
leiden daardoor tot een slechte score voor de streek. De ontwikkeling van het
Kempisch bedrijvenpark zal er in de komend jaren echter voor zorgen dat de regio
qua bedrijfshuisvesting weer jaren vooruit kan.
De bereikbaarheid van De Kempen is bepaald aan de hand van de ligging ten
opzichte van de bevolkingscentra in Nederland. Die ligging is decentraal en
daardoor is de score op bereikbaarheid matig. Bovendien verdient de infrastructuur
in De Kempen zelf aandacht. De streek is tot de realisatie van de aansluiting bij
het Kempisch bedrijventerrein nog afhankelijk van één aansluiting op het snelwegennet. Vanuit internationaal perspectief is de ligging van de streek, aan en
nabij grote vervoersassen in Zuidoost-Nederland, echter wel gunstig.

Huishoudinkomen
Negatieve score

4.2

Gemiddeld

Positieve score

Bedrijvigheid en arbeidsaanbod

De kwaliteit ‘proﬁt’ wordt voornamelijk gevormd door de economische structuur,
de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat in De Kempen. Deze
kenmerken hebben een zeer ‘vast’ karakter. Veranderingen in deze factoren vinden
slechts op lange termijn plaats en zijn bovendien nauwelijks te beïnvloeden door
het regionale bedrijfsleven.
Deze vaststelling houdt een nuancering in van de matige score van De Kempen
op de kwaliteit ‘proﬁt’. Deze matige score wordt immers vooral veroorzaakt door
de negatieve waarden voor de indicatoren productiestructuur, arbeidsmarkt, bedrijvendynamiek en beschikbaarheid van bedrijfsruimte. Binnen de vaste kaders
die deze economische indicatoren en de kwaliteiten ‘people’ en ‘planet’ stellen, kan
echter toch sprake zijn van een goede prestatie van individuele ondernemingen en
van het bedrijfsleven als geheel.
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De Nederlandse economie is zeer sterk ‘verdienstelijkt’ (ﬁguur 4.5). Activiteiten die
zijn gericht op het voortbrengen van zakelijke en ﬁnanciële diensten, onderwijs of
het verlenen van zorg, zijn goed voor de helft van de Nederlandse werkgelegenheid.
Verder nemen de leisure-activiteiten detailhandel en horeca een vijfde van de werkgelegenheid in beslag en de distributieactiviteiten groothandel en transport 8%.
Slechts 22% van de landelijke werkgelegenheid komt voor rekening van de productie van tastbare goederen door landbouw, industrie en bouwnijverheid. De diensten
kenden in de afgelopen jaren bovendien een veel sterkere (werkgelegenheids)groei
dan leisure en distributie, terwijl voor de productie zelfs sprake was van een
afname van de werkgelegenheid (ﬁguur 4.6).
Goede prestatie, ondanks ‘op papier’ zwakke structuur
De economische structuur in De Kempen wijkt echter aanmerkelijk af van de
landelijke en in mindere mate geldt dit ook voor Zuidoost-Brabant als geheel.
Productieactiviteiten zijn goed voor 40% van de 36.500 banen in de streek en
dienstverlenende activiteiten voor 26%. Daarmee is het aandeel van de productie tweemaal zo groot als landelijk en het aandeel van de dienstverlening slechts
half zo groot als landelijk. Sterk groeiende sectoren hebben dus een relatief klein
aandeel in de Kempische economie, terwijl sectoren die een krimp van de werkgelegenheid laten zien, juist sterk aanwezig zijn. Daarmee is het uitgangspunt
voor werkgelegenheidsgroei in De Kempen niet gunstig. Desondanks liet de streek
in de afgelopen jaren een bovengemiddelde groei van het aantal banen zien. De
zakelijke en ﬁnanciële diensten, het onderwijs, leisure en distributie groeiden hier
veel sterker en de krimp van de productiesectoren was wat kleiner dan landelijk.
In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de invloed van de sectorstructuur en de
regionale omstandigheden op de werkgelegenheidsontwikkeling in De Kempen.
De experts in De Kempen onderschrijven dit positieve beeld van de economische
ontwikkeling in de streek. Met name de industrie acht men hier opmerkelijk sterk.
Weliswaar ondervindt de sector sterke internationale concurrentie, maar dankzij
de mentaliteit van de beroepsbevolking en de kwaliteit van het bedrijfsleven en
zijn producten kan de Kempische industrie haar positie behouden of zelfs versterken. Daarnaast brengt een aantal experts de kracht van de Kempische economie
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Figuur 4.5 | Werkgelegenheidsstructuur 2005
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Figuur 4.6 | Ontwikkeling werkgelegenheid 1996-2005
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in verband met de onderlinge relaties tussen de Kempische ondernemers en met
de ligging van de streek nabij Groot-Eindhoven. Tussen ondernemingen zou niet
alleen sprake zijn van onderlinge leveranties, maar ook van ‘leereffecten’. Anderen
geven echter aan dat samenwerking alleen gezamenlijke belangenbehartiging
behelst. Onderzoek van het RPB toont aan dat bedrijven in het algemeen slechts
in beperkte mate inkoop- en verkooprelaties in hun eigen regio hebben (slechts
eenderde van alle relaties) en dat ruimtelijke nabijheid slechts in beperkte mate
van invloed is op samenwerking door bedrijven (RPB, 2006b). Daardoor mag

worden betwijfeld of sprake is van ‘clustervorming’ tussen ondernemingen in De
Kempen onderling en met ondernemingen in Groot-Eindhoven.
De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen heeft volgens het
RPB echter wel een sterk regionale dimensie. Ook de experts in De Kempen achten
samenwerking tussen de ‘Triple O’ in de streek, ondernemers, overheid en onderwijs, onontbeerlijk voor een succesvolle economische ontwikkeling en zij dragen
graag aan deze samenwerking bij. Met name de aansluiting van onderwijsprogramma’s op de behoeften van het bedrijfsleven en de versnelling en stroomlijning van
de vergunningverlening door de (lokale) overheden worden van belang geacht.

Figuur 4.7 | Arbeidsparticipatie 2006
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Figuur 4.8 | Opleidingsniveau beroepsbevolking 2000/2002

Omvang en opleidingsniveau van de beroepsbevolking, oftewel ‘kwantiteit en
kwaliteit’, zijn van grote invloed op de welvaart in een gebied. Daarnaast vormt het
aanbod van arbeidkrachten een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. In de
afgelopen decennia is zowel de arbeidsparticipatie als het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking sterk toegenomen. Daardoor is het
‘verdienvermogen’ van ons land sterk gegroeid en kon Nederland qua welvaart tot
de top van de Europese Unie toetreden.
De arbeidsparticipatie in De Kempen is groter dan gemiddeld in ons land (ﬁguur
4.7). In De Kempen is 44,5% van de bevolking aan het werk, landelijk 43,3%, in
Zuidoost-Brabant 43,5%12. Deze hoge arbeidsparticipatie danken De Kempen voor
een deel aan een relatief laag aandeel van jongeren en ouderen in de bevolking.
Daarnaast is het aandeel van mensen die vanwege gezondheid, opleiding of levensovertuiging niet kunnen of willen werken, en de werkloosheid hier relatief laag.
Het gemiddelde opleidingsniveau13 in De Kempen laat op het oog echter een
minder gunstig beeld zien. Het aandeel hoog opgeleiden is hier beduidend kleiner
dan gemiddeld, het aandeel laag of middelbaar opgeleiden veel groter (ﬁguur 4.8).
Maatwerk in samenwerking ondernemingen en onderwijs
De experts in De Kempen zijn bezorgd over de gevolgen van de vergrijzing voor de
welvaart in de streek. De vergrijzing leidt op den duur niet alleen tot hogere kosten
voor zorg, maar ook tot een sterke versmalling van de economische basis. Het aandeel van de economisch actieve bevolking in de totale bevolking zal in de komende
jaren immers sterk afnemen. Bovendien zullen zorgactiviteiten door de vergrijzing
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Dit verschil lijkt niet groot, maar het betekent wel dat de werkzame beroepsbevolking in De Kempen een procent groter is dan landelijk. Bij
overeenkomende huishoudensamenstelling en inko-mens-niveau zou dit verschil in omvang van de werkzame beroepsbevolking in De Kempen
leiden tot een achter-stand in het gemiddeld inkomen per huishouden van een procent ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Gezien de
geringe inkomensverschillen in ons land, is dit op het oog kleine verschil toch van belang.
CBS onderscheidt het opleidingsniveau in drie categorieën: hoger (WO, HBO), middelbaar (VWO, HAVO, MBO) en lager (MAVO, VBO, basisonderwijs).
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Figuur 4.9 | Ontwikkeling netto oppervlakte
bedrijventerrein (1996-2006)
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Figuur 4.10 | Beschikbaarheid bedrijventerrein in jaren bij
uitgiftetempo afgelopen decennium 2005
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een groter beslag op de beschikbare beroepsbevolking leggen.
Woningbouw wordt door een deel van de experts beschouwd als middel om de
vergrijzing tegen te gaan. Woningbouw zou de omvang van de regionale beroepsbevolking op peil kunnen houden. Aangezien vergrijzing een landelijk probleem
is en de arbeidsmarkt een regionaal karakter heeft, lijkt het anderen nog maar
de vraag of woningbouw in De Kempen zelf helpt bij het terugdringen van een
eventueel tekort aan arbeidskrachten bij het Kempische bedrijfsleven.
Evenmin eenduidig zijn de experts over het bestaan van een ‘kwalitatief’ probleem op de arbeidsmarkt. Sommige ondernemingen zien zich genoodzaakt tot
het opleiden van het eigen personeel, maar andere ondernemingen ondervinden
geen tekort aan voldoende opgeleid personeel. Ten eerste speelt hier een rol dat
‘hoog opgeleid’ niet het zelfde is als ‘adequaat opgeleid’. Daarnaast is de regionale
arbeidsmarkt veel groter dan alleen De Kempen. Dit biedt naast concurrentie door
bedrijven uit Groot-Eindhoven ook de kans voor Kempische bedrijven om daar
personeel te werven. Ten derde doen ondernemingen steeds vaker een beroep
op ‘externe kennis’ van bijvoorbeeld aan universiteit of hogeschool gerelateerde
kennisinstituten. Dergelijke advies- en consultancybureaus werkend dempend op
de behoefte aan hoogopgeleid personeel. Een vraaggerichte opstelling wordt niet
alleen van het hoger onderwijs gevraagd, maar ook van het middelbaar beroepsonderwijs in De Kempen zelf. De experts verwachten veel van de samenwerking
van ondernemers en onderwijs in de streek.
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4.2.3 Bedrijfsruimte en -dynamiek
Bedrijvigheid heeft ruimte nodig. De beschikbaarheid van bedrijfshuisvesting,
productie- en distributiehallen en kantoren, is dan ook een belangrijke vestigingsfactor voor ondernemingen en daardoor een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Daarbij speelt een belangrijke rol dat bedrijven vanwege
de herkomst van de (startende) ondernemer en van de werknemers doorgaans
sterk aan de regio van vestiging gebonden zijn. Daarom laat een tekort aan huisvestingsmogelijkheden in de ene regio zich nauwelijks salderen met vrije ruimte
in een andere regio.
Voldoende mogelijkheden om in de huisvestingsbehoefte van het eigen bedrijfs-
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Figuur 4.11 | Gemiddelde jaarlijkse autonome
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Figuur 4.12 | Gemiddelde jaarlijkse externe
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De bedrijvendynamiek, de mate waarin de samenstelling van het bedrijfsleven verandert, geeft inzicht in het economisch potentieel van een gebied. De dynamiek
bestaat uit start van nieuwe bedrijven, ophefﬁngen van bestaande bedrijven, oprichtingen van nevenvestigingen, verhuizingen binnen het gebied, instroom en
uitstroom. Beleidsmakers richten zich vooral op het aantal startende bedrijven,
omdat deze vaak voor werkgelegenheids- en vernieuwingsimpuls voor de regionale economie zorgen (Bruins et al., 2000).
De lage score van De Kempen in de Triple P-monitor op bedrijvendynamiek vloeit
voort uit het beperkte aantal startende bedrijven in de streek (ﬁguur 4.11). Het beoordelen van de dynamiek aan de hand van alleen het aantal starters geeft echter
een zeer eenzijdig beeld. De economische structuur van een gebied is namelijk
sterk van invloed op het aantal starters. De (ﬁnanciële) drempel om een nieuw
bedrijf op te zetten is in de dienstverlening immers lager dan in een kapitaalintensieve sector als de landbouw of de industrie. Het beperkte aantal startende
bedrijven in De Kempen hangt dan ook samen met het grote aandeel van
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leven te voorzien zijn dus onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling van De
Kempen. Het areaal bedrijventerrein in de streek is tussen 1996 en 2005 weliswaar
toegenomen van 239 hectare tot 265 hectare, maar deze toename was minder
dan het gemiddelde in de regio en landelijk (ﬁguur 4.9). Binnen de streek lieten
Oirschot (+11 ha) en Eersel (+5 ha) de sterkste groei zien. De voorraad nog uitgeefbaar areaal in de Kempen is daardoor echter sterk gekrompen. In 2005 was hier
nog slechts 6 hectare bedrijventerrein uitgeefbaar (ﬁguur 4.10). Daarmee kan, bij
het uitgiftetempo van het afgelopen decennium nog slechts gedurende een jaar
aan de vraag worden voldaan. De planologische reserve aan terrein voor de wat
langere termijn bedroeg in 2005 nog 9 hectare. Daarmee kan dan nog anderhalf
jaar langer in de behoefte worden voorzien.
Deze krapte is het gevolg van het restrictieve beleid dat, ter bescherming van
de identiteit van de streek, in De Kempen met betrekking tot woningbouw en
bedrijfsvestiging wordt gevoerd. Ter versterking van de kwaliteit ‘proﬁt’ is deze
restrictie vanuit de kwaliteit ‘planet’ voor een deel echter opgeheven. Inmiddels
wordt in Hapert voor Kempische bedrijven met een ruimtebehoefte van meer dan
0,5 hectare het Kempisch Bedrijventerrein voorbereid en in Reusel komt binnenkort kleinschalige ruimte beschikbaar. Op termijn ontstaat dan ook verlichting in
de krappe huisvestingssituatie voor bedrijven in De Kempen.

productieactiviteiten in de streek. Daar staat echter tegenover dat ook het aantal
ophefﬁngen in De Kempen beperkt is, oftewel: het Kempische bedrijfsleven is zeer
duurzaam. Het verschil tussen aantal gestarte en het aantal opgeheven bedrijven is in De Kempen per saldo zeer groot, wat juist duidt op een grote dynamiek.
Daarnaast laat de streek zowel een beperkte instroom als een beperkte uitstroom
van bedrijven zien, die respectievelijk kan duiden op de geringe beschikbaarheid van
huisvestingsmogelijkheden voor bedrijven van buiten en op de sterke regionale binding van het Kempische bedrijfsleven (ﬁguur 4.12). Het geringe aantal oprichtingen
van nevenvestigingen is tot slot gebruikelijk in een landelijk gebied. Oprichtingen
van nevenvestigingen vinden vooral in de detailhandel in de steden plaats.
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4.3

‘Profit’ in De Kempen

De economische kwaliteit in De Kempen is op het oog zeer matig. De dimensie ‘proﬁt’
heeft als enige een score die lager is dan het landelijk gemiddelde. De kracht van de
economie en het ondernemersklimaat zijn daaraan debet. De productiestructuur in
De Kempen vormt een minder dan gemiddeld goede basis voor werkgelegenheidsgroei, het gemiddelde opleidingsniveau is relatief laag, en het aanbod van bedrijfsruimte en de bedrijvendynamiek zijn beperkt. Voor de dimensies intensiteit van de
economie en welvaart is de score daarentegen wel boven het gemiddelde.
Als echter de productiestructuur, de arbeidsmarkt, de huisvestingsmogelijkheden
en de bedrijvendynamiek nader worden beschouwd, kan de matige score van De
Kempen sterk worden genuanceerd. De dienstverlening in de streek groeit zeer sterk
en de krimp van de productieactiviteiten is relatief beperkt. Daarnaast is de arbeidsparticipatie groot, gaat het geringe aantal starters samen met een zeer gering aantal ophefﬁngen en vindt op korte termijn uitbreiding van het areaal bedrijventerrein
plaats. De duurzaamheid van de Kempische economie is dan ook groter dan de
matige score van de monitor aangeeft.
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
De Triple P-monitor en de toelichting daarop bieden inzicht in de duurzaamheid op sociaal, economisch
en demograﬁsch gebied in De Kempen. In paragraaf 5.1 wordt dit inzicht in kort bestek gepresenteerd.
Naast inzicht in de duurzaamheid van de streek biedt de monitor ook ‘uitzicht’ op de opgaven voor de
toekomst waar De Kempen voor staan. Deze komen in paragraaf 5.2 aan de orde.

Samenvatting en conclusies - inzicht in de duurzaamheid van De Kempen

De Triple P-monitor biedt op kort en krachtige wijze inzicht in de sociale, economische en ecologische leefbaarheid in De Kempen in vergelijking met het landelijk
gemiddelde. Over het geheel genomen toont de monitor voor De Kempen een gunstig beeld, maar de hoogte van de scores voor drie kwaliteiten ‘people’, ‘planet’ en
‘proﬁt’ varieert sterk (ﬁguur 5.1).
Sociale kwaliteit
Voor het voortbestaan van onze maatschappij zijn onderlinge verbondenheid van
de verschillende individuen in die samenleving, veiligheid en gemeenschappelijke
oriëntatie onontbeerlijk. In De Kempen bevindt deze sociale kwaliteit zich op een
hoog niveau. De sociale cohesie in de streek is groot, de bevolking is gezond, en de
streek is veilig en biedt een aangenaam woonklimaat. De dimensie ‘people’ heeft
dan ook niet alleen een hoge score in vergelijking met het landelijk gemiddelde,
maar ook ten opzichte van de beide andere dimensies ‘planet’ en ‘proﬁt’.
De afnemende bevolkingsomvang en de vergrijzing zullen naar verwachting deze
sociale kwaliteit in de streek onder druk zetten. Woningbouw wordt weliswaar gezien als middel om de bevolkingsomvang en het draagvlak voor voorzieningen in
De Kempen op peil te houden, maar onduidelijk is op welke doelgroep de woningbouw zich zou moeten richten. In iedere kern zou een minimumaanbod van voorzieningen behouden moeten blijven. De inzet van overheid en (zorg)instellingen
lijkt daarvoor echter niet voldoende te zijn. Voor een in sociaal opzicht duurzame
samenleving in De Kempen is burgerinitiatief dan ook onontbeerlijk.
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Ecologische kwaliteit
Voor het voortbestaan van de onze beschaving is het noodzakelijk dat de huidige
generatie de aarde op zodanige wijze bewoont, dat dit niet ten koste gaat van de
leefbaarheid voor toekomstige generaties. In De Kempen bevindt deze ecologische
kwaliteit zich op een hoog niveau. Dankzij het ‘landelijke’ karakter van de streek is
de milieuverontreiniging per saldo wat minder dan gemiddeld in ons land en de
grote waardering voor natuur en landschap duidt erop dat de streek nog relatief
weinig is ‘verrommeld’. De duurzaamheid van het gedrag van de inwoners blijft als
gevolg van de grote welvaart echter wel wat achter bij het landelijk gemiddelde. De
dimensie ‘planet’ heeft in vergelijking met het landelijk gemiddelde dan ook een
hoge score, maar deze is wat lager dan de score voor de dimensie ‘people’.
De Kempen beschikken over een groot buitengebied. De streek biedt dan ook mogelijkheden voor woningbouw en vestiging van bedrijven, mits deze zorgvuldig worden ingepast in het landschap. Dezelfde zorgvuldigheid zou moeten gelden bij het
afwegen van de ontwikkeling van de agrarische en toeristisch-recreatieve sectoren
en de belangen van natuur en landschap. Ook in De Kempen lijkt intensivering van
de landbouw uit bedrijfseconomisch oogpunt echter onontkoombaar. De recente
prijsontwikkeling op de afzetmarkten voor het grondgebonden agrarisch bedrijf
kan er evenwel toe leiden dat het grondgebonden karakter van de landbouw in
de streek behouden blijft. Ecologische duurzaamheid vergt dus een zorgvuldige
afweging van al deze belangen.
Economische kwaliteit
De economische structuur en dynamiek bepalen in hoeverre De Kempen zich kunnen aanpassen aan veranderende economische omstandigheden en zijn daarom
van grote invloed op het handhaven van de welvaart in de toekomst. In De Kempen
is deze economische kwaliteit op het oog zeer matig. De dimensie ‘proﬁt’ heeft als
enige een score die lager is dan het landelijk gemiddelde. De kracht van de economie en het ondernemersklimaat zijn daaraan debet. De productiestructuur in De
Kempen vormt een minder dan gemiddeld goede basis voor werkgelegenheidsgroei, het gemiddelde opleidingsniveau is relatief laag, en het aanbod van bedrijfsruimte en de bedrijvendynamiek zijn beperkt. Voor de dimensies intensiteit van de
economie en welvaart is de score daarentegen wel boven het gemiddelde.
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Als echter de productiestructuur, de arbeidsmarkt, de huisvestingsmogelijkheden
en de bedrijvendynamiek nader worden beschouwd, kan de matige score van De
Kempen sterk worden genuanceerd. De dienstverlening in de streek groeit zeer
sterk en de krimp van de productieactiviteiten is relatief beperkt. Daarnaast is de
arbeidsparticipatie groot, gaat het geringe aantal starters samen met een zeer
gering aantal ophefﬁngen en vindt op korte termijn uitbreiding van het areaal
bedrijventerrein plaats. De duurzaamheid van de Kempische economie is dan ook
groter dan de matige score van de monitor aangeeft.

5.2

Aanbevelingen - uitzicht op versterking van de
duurzaamheid van De Kempen

Het op duurzame wijze vorm geven aan de toekomst van De Kempen is een uitdaging van formaat. De Triple P-monitor en de toelichting daarop geven immers aan
dat de streek veel te verliezen heeft. De scores voor ‘people’ en ‘planet’ zijn goed
en de matige score voor ‘proﬁt’ werd genuanceerd. Uit de toelichting bleek echter ook dat De Kempen onder invloed staan van maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals de vergrijzing en de ontwikkeling van het (agrarisch) bedrijfsleven, die van
grote invloed zijn op de duurzaamheid in de streek. Bovendien kan versterking van
de duurzaamheid op het ene aspect ten koste gaan van de duurzaamheid op het
andere. Maar al te vaak staan de wensen van de ‘rode’ functies wonen en werken
lijnrecht tegenover de wensen van het ‘groen’, natuur en landschap.
Een gezamenlijke en breed gedragen visie op de toekomst
Als hij zich gesteld ziet voor lastige uitdagingen zoekt de mens naar houvast en
steunt daarbij graag op anderen. Immers, ‘twee weten meer dan één’ en ‘gedeelde
smart is halve smart’. Dat geldt ook voor de inwoners van De Kempen. De deelnemers aan de drie workshops spraken in groten getale de wens uit om gezamenlijk
een visie op te stellen die richting kan geven aan de toekomstige ontwikkeling van
De Kempen. Bovendien kan op grond van die visie een eenduidig imago van De
Kempen worden gecreëerd en uitgedragen. Daarom:

Aanbeveling 1: Stel een toekomstvisie op voor De Kempen

Aanbeveling 2: Laat burgerinitiatief het aanbod van voorzieningen organiseren

In de aanloop tot deze visie kunnen de ontwikkelingen die op De Kempen afkomen
en de keuzemogelijkheden in de streek worden afgewogen in het licht van hun
consequenties voor de duurzaamheid. Eenmaal verwoord, kan deze visie burgers,
bedrijven en bestuur in De Kempen tot inspiratie dienen en hen leiden in hun handelen. Daarvoor is het nodig dat de inhoud van de visie en de wijze waarop deze tot
stand komt, kunnen bogen op voldoende draagvlak in De Kempen. De visievorming
moet daarom zijn ingebed in het democratisch bestel van volksvertegenwoordigingen en lokaal bestuur, worden uitgevoerd door Kempenaren van statuur, zo veel
mogelijk in overleg met de bevolking plaatsvinden en in een overzienbare termijn
worden afgerond.
Concreet zou in de visie kunnen staan hoe De Kempen er op termijn in sociaal,
economisch en ecologisch opzicht uit moeten zien, hoe dat tot stand kan worden
gebracht, wie daaraan op welke wijze bij kunnen dragen en wat dat zou kosten. Dat
zou de visie tot een actieplan maken waarmee burgers, bedrijven en besturen in de
streek aan de slag kunnen gaan.

Burgers zijn op zichzelf en op hun medeburgers aangewezen bij het dichten van
het ‘gat’ dat deze instituties in de verschillende kernen achterlaten. Dat houdt in:
het aanspreken van (onvermoede) eigen talenten en het aanspreken van anderen voor hulp of voor een gezamenlijk initiatief. Alleen door zo’n omslag van een
aanbodgerichte naar een vraaggestuurde organisatie van voorzieningen kan de
‘leefbaarheid’ in kleine kernen in stand blijven en behouden De Kempen sociale
duurzaamheid. Lokale overheden en het maatschappelijk middenveld in De Kempen zouden een nieuwe grond van bestaan kunnen vinden in het stimuleren en
ondersteunen van dergelijk burgerinitiatief. Daarbij hebben deze niet langer een
eigen ‘sectoraal’ belang, maar een sectoroverstijgende ‘coachende’ rol. Coaching
houdt in: niet alleen het ‘brengen’ van oplossingen naar de burger, maar ook het
‘halen’ van ideeën en inzet van diezelfde burger.
Concreet kan het bestaande middenveld zijn nut doen toenemen door zich om te
vormen tot een netwerk van vrijwilligersorganisaties dat in den breedte voorziet in
de behoeften die bij de verschillende inwoners in de verschillende kernen leven.

Burgerinitiatief voorziet in eigen en andermans behoeften
De mens gaat bij het aanpakken van de uitdagingen die op hem afkomen graag
uit van zijn (levens)ervaring. Echter, ‘in het verleden behaalde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst’. Dat geldt ook bij de aanpak van de bevolkingskrimp, de vergrijzing en de problematiek van de kleine kernen in De Kempen.
De bevolkingsomvang in ons land gaat onherroepelijk afnemen doordat oudere
leeftijdscohorten sinds 1970 niet meer volledig worden vervangen door jongere. De
mens is bovendien veel meer individualistisch in zijn activiteiten dan enkele decennia geleden. Rationalisering en schaalvergroting zijn niet alleen in de productieactiviteiten, maar ook in de dienstverlening een gegeven. Deze combinatie van
bevolkingskrimp, individualisering en schaalvergroting neemt ook in De Kempen
het aanbod van voorzieningen ‘in de tang’. Het door woningbouw op peil houden
van het draagvlak voor voorzieningen in de vele kernen in De Kempen is dan ook
een utopie. Noch de overheid, noch het maatschappelijk middenveld kan de last
dragen die een ﬁjnmazig aanbod van voorzieningen op het gebied van detailhandel, onderwijs, cultuur en zorg met zich meebrengt. Niet langer wordt de burger
in zijn directe omgeving door aanbod door ‘de gemeente’, ‘de school’, ‘de club’ of
andere instituties in zijn behoeften voorzien. Daarom:

Kempengemeenten als relatiemakelaar
Door samen te werken met anderen kan de mens veel meer bereiken dan alleen. De
ervaring leert echter dat samenwerking vaak niet gemakkelijk van de grond komt.
Daarbij speelt schroom een rol, niet ‘de vuile was buiten hangen’, maar ook onwetendheid en zelfs achterdocht: ‘onbekend maakt onbemind’. Zo waren de deelnemers aan de workshops in De Kempen vaak verrast over de aanwezigheid van
zoveel andere, onbekende partijen. Bovendien bleken verschillende deelnemers
dezelfde problemen te ondervinden, dezelfde kijk te hebben op oplossingen en dezelfde behoefte te hebben aan een klankbord. Daarom:
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Aanbeveling 3: Organiseer speed-dating voor organisaties

Aanbeveling 4: Stel contouren vast voor de verschillende gebruikers van de ruimte

Het ‘poldermodel’ heeft geleid tot tal van vormen van geïnstitutionaliseerd overleg, ook in De Kempen. Organisaties die zich vanuit verschillende gezichtspunten,
sociaal, economisch of ecologisch, bezig houden met de leefbaarheid in de streek,
hebben maar een kleine kans elkaar te ontmoeten. Hooguit treden zij tegen elkaar
in het juridische strijdperk als zij hun belang aangetast zien worden, zoals vaak
het geval is voor ‘de milieubeweging’ en het georganiseerde bedrijfsleven. De workshops lieten echter zien dat door het gezamenlijk beschouwen van vraagstukken
op het gebied van de leefbaarheid in de streek, verschillende partijen van elkaar
kunnen leren en tot gezamenlijke visie kunnen komen. De lokale overheden in De
Kempen kunnen door het bevorderen van dergelijke afstemming tussen belangengroepen in de streek een goede invulling geven aan hun rol van hoedster van het
algemeen belang.
Concreet kan Kempengemeenten periodiek overleg tussen maatschappelijke partijen organiseren, waarin deze partijen vraagstukken ter bespreking en ter (gezamenlijke) oplossing aan elkaar voorleggen.

Hoeveel open landschap willen de Kempenaren borgen en waar? Welk gedeelte
van de streek kan op den duur worden bebouwd? In een openbare discussie over
contouren komen zonder twijfel de verschillende ontwikkelingen, regels en
randvoorwaarden waarmee de verschillende partijen, zoals boeren, bedrijven,
campinghouders, ouderen, starters, verenigingen, winkeliers en bestuur, hebben te maken aan de orde. Door deze burgerparticipatie te koppelen aan formele
besluitvorming van de lokale overheid, ontstaat een vorm van interactieve beleidontwikkeling.
Concreet kan aan de nog op te stellen toekomstvisie een fysieke, ruimtelijke
dimensie worden gegeven, waardoor deze visie ‘bottom up’ de inhoud levert voor
de gebiedsvisie die voortvloeiend uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening voor De
Kempen moet worden opgesteld.

Duidelijke contouren ten behoeve van duurzaamheid
Een keuze maken is vaak niet gemakkelijk. Als de keuzemogelijkheden alle zowel
voor- als nadelen hebben, is de afweging moeilijk en raakt de mens er nogal eens
toe geneigd ‘de kool en de geit te sparen’. Ook de drie kwaliteiten uit de Triple Pmonitor brengen zo’n lastige keuze met zich mee. Ecologische duurzaamheid stelt
beperkingen aan de economische ontwikkeling en aan de mogelijkheden voor
woningbouw. Uitbreiding van ‘rode’ functies of intensivering van de landbouw
tast (sluipenderwijs) natuur en landschap in De Kempen aan, leidt tot meer
verkeer en doet de uitstoot van milieubelastende stoffen toenemen. Allerlei sociale,
economische en milieutechnische aspecten van deze keuzen worden bepaald
door maatschappelijke processen of liggen vast in (inter)nationale regelgeving en
zijn daarom door burgers, bedrijven en bestuurders in De Kempen nauwelijks te
beïnvloeden. De ruimtelijke dimensie aan de keuze voor of tegen een activiteit is
echter wel vanuit de streek zelf te bepalen. Daarom:
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Bijlage 1 - De deelnemers aan de workshops
Workshop wonen en voorzieningen
Organisatie
Zorgcooperatie Hoogeloon UA
Stichting vrienden van de thuiszorg
Gecoordineerd Ouderenwerk
WMO Platform de Kempen
Stichting Zet
Woningstichting De Zaligheden
Woningbedrijf Oirschot
Stichting De Buitengaander
Sociaal Cultureel Centrum Eersel
Cultureel Centrum de Kei
Stichting Skozok
WVK groep
Gemeente Bergeijk
Gemeente Bladel
Gemeente Eersel
Gemeente Reusel-De Mierden

Naam
A. Pijnenborg
H. Cornelis
M. van Eijndhoven
F. Jansen
M. Broens
G. van der Weijst
H. van Steensel
N. van de Nieuwenhuizen / F. Steegh
D. Verhees
W. Weijlaars
P. Rooijakkers
L. van Erp
D. Westerink
F. Oomen
H. Timmermans / D. Rennen
F. Das

Workshop kennis, werken en ondernemen
Organisatie
KOP
KOP
MKB
OBGB
IGE
OIC
Land van Oirschot
Rabobank KW
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Naam
J. Faes
T. Smulders
H. Straatman
R. Pleging
C. van de Ven
M. van Genechten
F. van Zeeland
J. van Dijk

Rabobank Bergeijk
Kempenhorst college
Rythovius
KvK
NV Rede
KBP
SRE
SRE
SRE
ISD
Gemeente Bergeijk
Gemeente Bladel
Gemeente Eersel

S. van Schijndel
R. van der Vlies
C. Nelissen / D. Hoekstra
E. Butter
J. van Pelt
I. Naus
Y. Wijnen
P. van Leeuwen
M. van de Goor
A. Jonkman
W. Wijsbek
N. Bex/H. Berkhof
S. Raedts
H. van Asten

Workshop platteland, toerisme en natuur
Organisatie
Waterschap de Dommel
Bosgroep Zuid
ZLTO
ZLTO
Kempengoed
Rabobank
De Putse Hoeve
Camping De Paal
Streekmanager Beerze-Reusel
Streekmanager Boven-Dommel
LTA Reusel-De Mierden
TBE/Mortelboeren
SRE
Gemeente Bergeijk

Naam
F. van Dongen
J. Rots
H. van Ham
J. van de Borne
N. v.d. Meijdenberg
K. van Geel
G. van Keulen
H. Martens
L. Conradi
H. van Helvoirt
R. Visser
J. van de Ven
E. van Turnhout
M. Peters
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Bijlage 2 - Shift-shareanalyse voor De Kempen

Kleur en omvang van de bollen - de conjunctuurgevoeligheid van De Kempen
De kleur van de ‘bollen’ geeft aan of de ontwikkeling in een regio gunstiger (blauw)
was of ongunstiger (rood) dan verwacht. De omvang van de bollen geeft de mate
aan waarin het groeitempo afweek van deze verwachting, het landelijk gemiddelde. Tijdens de hoogconjunctuur van de jaren ’90 bleef de werkgelegenheidsontwikkeling in het landelijk gebied in het algemeen en in De Kempen in het bijzonder,
achter bij de landelijke ontwikkeling. De bollen voor deze gebieden zijn daarom
rood gekleurd. Tijdens de laagconjunctuur was in ons land sprake van een krimp
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Bolgrootte: gerealiseerde groei 96-02 t.o.v. verwachte groei (=100%)
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Figuur B2.2 | Afwijking van de verwachte ontwikkeling van
het aantal banen 2002-2005
Bolgrootte: gerealiseerde groei 02-05 t.o.v. verwachte groei (=100%)
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De invloed van productie-omstandigheden en sector-structuur tijdens de hoogconjunctuur van de jaren ’90 (1996-2002) en tijdens de laagconjunctuur van het
begin van deze eeuw (2002-2005) op de ontwikkeling van de werkgelegenheid
in De Kempen hebben gehad, komt aan de orde in de ﬁguren B2.1 en B2.2. Deze
ﬁguren laten voor De Kempen, Zuidoost-Brabant en de categorie weinig verstedelijkte gemeenten de afwijking zien van de groei ten opzichte van de verwachting,
de groei die deze gebieden met het landelijke groeicijfer zouden hebben gekend.
Deze verwachte ontwikkeling wordt weergegeven door de gele ‘bol’ in het midden
van de ﬁguren.

Figuur B2.1 | Afwijking van de verwachte ontwikkeling van
het aantal banen 1996-2002
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Shift-shareanalyse
Een shift-shareanalyse legt de economische groei in een gebied uiteen in een sectorale en een regionale factor. De sectorale factor is gebaseerd op de sectorstructuur, de aard van de regionale economie die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling. De economische structuur in een gebied is bijvoorbeeld zwak als sectoren die
landelijk slecht presteren er sterk vertegenwoordigd zijn. De regionale factor is het
verschil tussen de groei van sectoren in een gebied en de landelijke groei van die
sectoren. Als sectoren in een regio sterker groeien dan landelijk, zou dit kunnen
duiden op een gunstig ondernemingsklimaat in die regio, zoals het aanbod van
arbeid, bereikbaarheid en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast kan een rol spelen dat de ondernemingen in die regio beter zijn toegerust op
de uitdagingen die de concurrentie hun stelt. Hoe dan ook, de regio groeit sterker
dan op grond van de sectorstructuur verwacht mocht worden.
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Bijlage 2 - Shift-shareanalyse voor De Kempen
van de werkgelegenheid. De kleine bollen voor het landelijk gebied, de SRE en De
Kempen geven een krimp aan die kleiner was dan verwacht. De ontwikkeling was
hier dus gunstiger dan landelijk en daarom zijn de bollen voor deze gebieden
blauw gekleurd.
De werkgelegenheidsontwikkeling in De Kempen was tijdens de hoogconjunctuur dus gunstiger dan landelijk en tijdens de laagconjunctuur ongunstiger. In
vergelijking met het landelijke beeld vertonen De Kempen dus een behoorlijk ‘vlakke’ werkgelegenheidsontwikkeling. Het landelijke beeld wordt sterk
beïnvloed door de zakelijke en ﬁnanciële diensten, die in de jaren ’90 een ‘boom’
doormaakten, maar die in het begin van de eeuw een forse conjuncturele tegenwind
moesten incasseren. Het aandeel van de dienstverlening is in De Kempen relatief
klein, maar dat neemt niet weg dat de streek wel degelijk gevoelig is voor de stand
van de economische conjunctuur. In de periode 2002-2005 was hier immers sprake
van een daling van het aantal banen.
Plaatsing van de bollen - invloed van de sectorstructuur en regionale omstandigheden in De Kempen
De plaatsing van de ‘bollen’ ten opzichte van het assenkruis onderscheidt de
invloed van sectorale ontwikkeling (X-as) en de invloed van de regionale
omstandigheden (Y-as). De ligging van de bollen voor De Kempen en de weinig
stedelijke gemeenten in het kwadrant linksboven geeft de combinatie van een
ongunstige sectorstructuur en een gunstige invloed van regionale omstandigheden
weer.
Opmerkelijk is de ligging van de ‘bol’ voor de SRE. Voor de hoogconjunctuur is de
SRE in het kwadrant linksonder gesitueerd, wat duidt op een combinatie van een
ongunstige sectorstructuur en een ongunstige invloed van regionale omstandigheden. Voor de laagconjunctuur ligt de bol echter in het kwadrant linksboven. De
regionale omstandigheden waren toen dus relatief gunstig.
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Bijlage 3 - Gebruikte bronnen
ABF Research

ABF Redearch, www.abf.nl
Delft, diverse jaargangen

KvK Oost-Brabant, 2002 B

Detailhandel structuurvisie regio Eindhoven.
Kamer van Koophandel Oost-Brabant, 2002

AD

Algemeen Dagblad, Misdaadmeter, diverse jaargangen

LISA

Alterra

Alterra, BelevingsGIS. Waardering van het Nederlandse landschap door bevolking op de kaart, 2005

Lokaal Informatiesysteem Arbeidsmarkt,
ETIN Adviseurs, Tilburg, diverse Jaargangen

Primos

Afval Overleg Orgaan.
Cijfers uitvoering afvalbeheer, 2006

Prognose-, Informatie, en Monitoring Systeem,
ABF Research, Delft, 2006

Rabobank

Bewerking van databestanden van de Rabobank,
diverse jaargangen

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Nationale Atlas Volksgezondheid, wachtlijstinformatie, Bilthoven, 2006

AOO
Bruins, A., V. Schutjens &
F. van Uxem, 2000

Zelfstandig ondernemerschap in Nederland en de
regio’s. In: Van der Velden, W. & E. Wever (red.).
Regio’s in beweging; Dynamiek en Continuïteit in
de Regionale Economie van Nederland.

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek, www.statline.nl
Heerlen/Voorburg, diverse jaargangen

RPB, 2006 A

Welvaart en leefomgeving,
Ruimtelijk planbureau, Den Haag, 2006

ETIN, 2006

Brainport Roadshow voor de gemeenten Bladel,
Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel de Mierden
Etin adviseurs, Tilburg, 2006

RPB, 2006 B

Economische netwerken en de regio,
Ruimtelijk Planbureau, Den Haag, 2006

SRE, 2003

IBIS

Inventarisatie Bedrijventerreinen en kantoorlocaties
Ministerie van VROM, diverse jaargangen

Programmalijn Kompas.
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
Eindhoven, 2003

Elkington, 1998

Cannibals with Forks.
Capstone Publishing, Oxford, 1998

SRE, 2004

Beleidsplan actie en reactie.
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2004-2008

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel Oost-Brabant.
Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling,
Eindhoven, diverse jaargangen

SRE, 2006

Wonen in Zuidoost Brabant nu en straks.
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
Eindhoven, 2006

Kempengemeenten, 2004

Samen halen we er meer uit. Verkenning
Samenwerking wonen. Kempengemeenten, 2004

WDM

De Grote Consumenten enquête,
WDM, Nieuwegein, diverse jaargangen

KvK Oost-Brabant, 2002 A

Een SWOT-analyse voor de Kempische gemeenten.
Kamer van Koophandel Oost-Brabant, 2002
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