Een studie naar de regionale economie
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Voorwoord
Aan het begin van het nieuwe millennium blikken we meer

Twee goede redenen om dat gebied eens onder de loep te

vooruit dan ooit. Overal in ons land vinden discussies plaats

nemen. Bovendien beloofden we u vier jaar geleden dat we

over de vraag hoe we de economische voorspoed en de

terug zouden komen met een nieuw onderzoek. Met het

leefbaarheid voor de langere termijn kunnen garanderen. Op

rapport dat voor u ligt, komen we deze belofte na.

diverse plaatsen worden debatten gevoerd over de toekomst

De sociaal-economische situatie is voor de hele Amerstreek

van de regio.

geanalyseerd, waarbij we bovendien vier thema’s nader onderzochten: toerisme en recreatie, kleine kernen, bedrijfsruimte

Ook de Rabobank is continu met de toekomst bezig. Aller-

en bereikbaarheid. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien

eerst om te kunnen blijven voldoen aan de snel veranderende

zijn gericht op de overheid en het bedrijfsleven in de regio.

wensen van de klanten. Daarnaast neemt de Rabobank de
verantwoordelijkheid om met de regionale bewoners en

Met dit rapport wil de Rabobank een impuls geven aan een

belanghebbenden mee te denken over de toekomst van het

vruchtbare discussie over de toekomst van het gebied waarin

gebied. Vanuit haar coöperatieve achtergrond heeft de bank

samenwerking de boventoon voert. Ik wens u veel leesplezier

immers een bijzondere, nauwe band met de mensen in de regio.

en hoop dat u er uw voordeel mee kunt doen.

Hierop voortbordurend publiceerde de Rabobank in 2002
een onderzoek naar de sociaal-economische situatie in de

Rabobank Amerstreek,

gemeente Oosterhout. Sindsdien is er op dit vlak veel ver-

Namens de directie,

anderd in het gebied. Maar ook de Rabobankorganisatie is
veranderd. De drie lokale Rabobanken in de regio zijn in april

Geert Beltman,

2005 gefuseerd tot de nieuwe Rabobank Amerstreek.

directeur / bestuurder

Hierdoor is het werkgebied van de bank vergroot tot grofweg

voorzitter

de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.



Inleiding
De Amerstreek bestaat uit de gemeenten Drimmelen, Geer-

workshops georganiseerd met ambtenaren, de lokale bestu-

truidenberg en Oosterhout en vormt een bijzondere regio.

ren, ondernemers en andere stakeholders uit de regio. Tijdens

Gelegen tussen grote steden en industriële gebieden, maar

deze workshops is gediscussieerd over de thema’s van het

met een landelijk en pittoresk profiel, is de regio met recht

onderzoek en de eerste uitkomsten daarvan. Een overzicht

uniek te noemen. Door deze kenmerken heeft de Amerstreek

van de aanwezigen bij de workshops staat in bijlage 3.

op zowel het gebied van wonen, werken als recreëren een belangrijke rol in de grotere regio. Binnen de Amerstreek hebben

We beginnen deze studie met de samenvatting en de con-

de drie gemeenten ieder een eigen karakter. In Drimmelen

clusies, zodat u niet ver hoeft te zoeken naar de belangrijkste

voert de open ruimte de boventoon, Geertruidenberg staat

uitkomsten. Vervolgens geven we in hoofdstuk 1 een sociaal-

bekend om zijn oude stadskern en vesting en Oosterhout is

economische schets van de Amerstreek. Hoe ziet de regio

het economisch centrum. Het is juist deze verscheidenheid die

eruit op het gebied van bevolking, wonen, bedrijvigheid en

van de drie gemeenten samen een ‘compleet gebied‘ maakt.

voorzieningen? Welke sterke en zwakke eigenschappen zijn
daaruit af te leiden? In de overige vier hoofdstukken staat

Deze bondige omschrijving gaat voorbij aan de vele ontwik-

telkens één thema centraal, te beginnen met toerisme en

kelingen en karakteristieken van de gemeenten in de Amer-

recreatie. In dit hoofdstuk stellen we ons de vraag wat de

streek. Daarom nuanceren we dit beeld in deze studie. We

unieke sterke punten van de regio zijn en hoe deze sterke

gaan dieper in op de verschillen tussen de gemeenten en

punten beter benut kunnen worden. Het volgende hoofd-

tussen de kernen van de regio. We kijken echter ook naar

stuk gaat over de kleine kernen in de regio. Kleine kernen in

overeenkomsten en mogelijkheden om elkaar aan te vullen.

Nederland kennen veel overeenkomstige sociaal-economi-

In onze ogen zijn er in de Amerstreek nog veel aanknopings-

sche problemen en ook die in de Amerstreek ontkomen daar

punten om door onderlinge samenwerking meer uit de regio

niet aan. We gaan in op deze problematiek en bieden moge

te halen dan momenteel wordt gedaan.

lijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Een
compleet ander onderwerp is bedrijfsruimte, het thema van



Deze studie is tot stand gekomen met behulp van data-analyses,

hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk stellen we ons de vraag of er in

literatuuronderzoek en workshops. Op basis van cijfermateriaal

de Amerstreek voldoende ruimte voor bedrijven is en, even

zijn de gemeenten in de Amerstreek vergeleken met elkaar,

belangrijk, of de kwaliteit van die ruimte nog voldoet aan de

met de grotere regio West-Brabant en met Nederland als ge-

huidige eisen van ondernemers. Tenslotte gaat hoofdstuk 5

heel. Deze kwantitatieve informatie geeft een goede indruk

in op de bereikbaarheid van de regio. De goede bereikbaar-

van het gebied. Om echter een genuanceerd beeld te kunnen

heid is een van de sterkste kanten van het gebied. Toch zijn

geven van een regio, is een studie van bestaande onderzoeken,

er hier en daar knelpunten te vinden die aandacht behoeven

beleidsdocumenten en andere rapporten nodig. Om ook niet

om de goede bereikbaarheid ook in de toekomst te kunnen

gedocumenteerde kennis over de regio te benutten zijn drie

garanderen.

Samenvatting

conclusies
&

Dit rapport gaat in op de sociaal-economische ontwikkelingen in de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout ofwel
de Amerstreek. Bevolking, wonen, bedrijvigheid en voorzieningen zijn de overkoepelende onderwerpen die we in de sociaaleconomische schets behandelen. Daarnaast zijn nog vier thema’s uitgediept die een dominerende rol spelen in de huidige en
toekomstige sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Dit zijn toerisme en recreatie, kleine kernen, bedrijfsruimte en bereik
baarheid. De belangrijkste conclusies zijn in de sterkte-zwakte tabel hieronder samengevat. Deze conclusies werken we in dit
hoofdstuk verder uit. Zij vormen de basis voor de aanbevelingen.
Hoewel de conclusies en aanbevelingen verdeeld zijn over de vier thema’s is er wel een opvallende overeenkomst te vinden.
Samenwerking blijkt namelijk de rode draad te zijn die door elk thema loopt, in zowel conclusies als aanbevelingen.

BEVOLKING EN WONEN
		

Sterke punten		

Zwakke punten

- sterke bevolkingsgroei in Oosterhout

- achterblijvende bevolkingsgroei in rest regio

- vestigingsregio voor gezinnen met kinderen

- vertrek jongeren 15-24 jaar uit de regio

- lichte vergrijzing in Drimmelen en Geertruidenberg

- sterke vergrijzing bevolking Oosterhout

- gemiddeld inkomen ligt hoog

- relatief hoge woningwaarde

- landelijk wonen in groene omgeving

- beperkt aanbod starters- en seniorenwoningen

- relatief veilige woonomgeving
Bedrijvigheid en voorzieningen
		

Sterke punten		

Zwakke punten

- sterke exportoriëntatie

- achterblijvende werkgelegenheidsgroei

- veel startende en vestigende bedrijven in Oosterhout

- relatief weinig starters en veel vertrekkende
bedrijven in Geertruidenberg en Drimmelen

- sterke industrie- en transportsector

- kleine dienstensector

- groot en hoogwaardig voorzieningenaanbod in Oosterhout

- weinig hoogwaardige voorzieningen in

(niet-dagelijkse winkels, horeca en specialistische

Geertruidenberg en Drimmelen

zorgvoorzieningen)
Toerisme en recreatie
		

Sterke punten		

Zwakke punten

- groot en divers dagrecreatief aanbod

- achterblijvend aanbod verblijfsrecreatie

- unieke ligging in natuur- en waterrijk gebied

- gering aanbod in luxe segment

- aanwezigheid cultuurhistorie

- ontbreken grote toeristische attracties

- ligging nabij grootstedelijke gebieden en attracties

- weinig combinaties van toeristische
producten in regio

- bourgondisch karakter regio

- ontbreken van sterk toeristisch imago

- groeiend economisch belang toerisme

- achterblijvend economisch belang toerisme


Kleine kernen
		

Sterke punten		

Zwakke punten

- lichte groei van de bevolking

- sterke afname jongvolwassenen (15 – 34 jaar)

- lichte vergrijzing ten opzichte van de rest

- sterke vergrijzing ten opzichte van Nederland

van de Amerstreek 		

als geheel

- r uim aandacht voor kleinekernenproblematiek

- groot gebrek aan geschikte woonruimte voor 		

in gemeentebeleid (wijk- en buurtbeheer)

starters en senioren

			

- weinig zorgvoorzieningen (huisartsen, apotheken)

			

- weinig dagelijkse winkelvoorzieningen

			

- zeer weinig bedrijvigheid
Bedrijfsruimte

		

Sterke punten		

Zwakke punten

- (nog steeds) grote behoefte aan bedrijventerrein

- restrictief beleid Provincie jegens Geertruidenberg en

- voldoende planvoorraad Provincie

- mogelijke schaarste totdat planvoorraad is

- initiatieven tot revitaliseringprojecten

- verouderde staat diverse bedrijventerreinen en

Drimmelen
gerealiseerd
			

kantoorlocaties

- ondernemersinitiatieven tot onderlinge		- moeite om tot 100 procent participatie van onderners
samenwerking (ondernemersverenigingen)

te komen bij revitalisering en parkmanagement

- groot belang bedrijventerreinen voor economie
Geertruidenberg en Oosterhout
Bereikbaarheid
		

Sterke punten		

Zwakke punten

- gunstige ligging langs vervoersassen

- dichtslibben van Rijkswegen (A16, A27, A59)

- aanleg HOV en HSL-station in Breda

- slechte ontsluiting regio met openbaar vervoer

- samenwerking in kader van BORDT-project

- geringe samenwerking tussen Gemeenten in Amerstreek op gebied van verkeer en vervoer

Samenvatting

&conclusies



De Amerstreek kenmerkt zich door een grote diversiteit.

te, waar de bevolking zeer verspreid is over kleine kernen.

Deze diversiteit is onder meer terug te vinden in de bevolkings

De lokale economie wordt gedomineerd door landbouw,

opbouw, het voorzieningenniveau, de economische dragers

waaronder een groot areaal glastuinbouw, en toerisme en

van het gebied en het landschap.

recreatie. In Drimmelen is de economische groei enigszins
achtergebleven. De landelijkheid van het gebied biedt slechts

Oosterhout typeert zich als (klein-)stedelijke gemeente met

geringe mogelijkheden voor economische groei. Deze moge-

een sterke bevolkingsontwikkeling, een groeiende woning-

lijkheden betreffen voornamelijk het trekken van toeristen en

markt en een dynamisch bedrijfsleven. De economische groei

recreanten naar de regio en de bestedingen en werkgelegen-

is de afgelopen jaren sterk geweest in Oosterhout.

heid die dat oplevert.

Geertruidenberg en Drimmelen zijn beide minder stedelijk,

Overigens geldt ook voor de gemeenten Geertruidenberg

maar toch onderling sterk verschillend. Zo is er in Geertruiden-

en Oosterhout dat toerisme en recreatie voldoende potentie

berg sprake van meer dynamiek dan in Drimmelen. Illustrerend

biedt om een economische drager van het gebied te worden.

hiervoor zijn het ambitieuze woningbouwproject Donge-

Andere thema’s die de sociaal-economische ontwikkeling in

burgh en de relatief ruime uitbreidingsmogelijkheden voor

de Amerstreek sterk beïnvloeden, zijn de bevolkingsspreiding

opvang van lokale bedrijvigheid. Ook in Geertruidenberg

over een groot aantal kleine kernen, de hoeveelheid beschik-

was de economische groei bovengemiddeld. De gemeente

bare bedrijventerreinen en de bereikbaarheid van het gebied.

Drimmelen kunnen we typeren als een plattelandsgemeen-

In de volgende paragrafen diepen we deze thema’s verder uit.

Toerisme en recreatie als economische
motor van de economie?

uitgangspunt voor verdere, intensievere samenwerking.

Het belang van de toeristisch-recreatieve sector in de Amer-

behalen is, zijn arrangementsvorming, imagoversterking, het

streek is het afgelopen decennium toegenomen. De ontwik-

zoeken van de samenwerking met de grote toeristische trek-

keling bleef echter achter bij het Nederlands gemiddelde, met

kers in de regio (Breda, Efteling, Land van Ooit en Beekse

uitzondering van Oosterhout. Daarnaast valt op dat het aan-

Bergen) en het betrekken van ondernemers bij de vorming en

deel van de sector in de lokale economie, ondanks de ligging

uitvoering van dit beleid. Het vergroten van de organisatie-

in een gebied met potentie, relatief gering is. Het toeristisch

graad en de professionalisering van ondernemers is daarbij

recreatieve aanbod is kleinschalig, weinig tot niet op elkaar

van cruciaal belang. Een beter georganiseerd en professioneler

afgestemd en voor een deel van het aanbod geldt dat de

toeristisch bedrijfsleven zal meer betrokken zijn bij regionale

kwaliteit te wensen over laat. Er liggen daarom kansen in de

ontwikkelingen en ook eerder bereid om hierin te investeren.

Belangrijke vlakken van samenwerking waar nog winst te

Amerstreek voor verdere ontwikkeling van de toeristisch
recreatieve sector. Hierbij moet worden uitgegaan van de

Kortom, alles draait om een ondernemende overheid die de

‘eigen’ sterktes van het gebied, te weten:

samenwerking initieert en ondernemers die verder durven te

> D
 e ligging nabij de Biesbosch en de vele mogelijkheden

kijken dan hun directe kortetermijnbelangen.

voor waterrecreatie.
> D
 e ligging nabij landelijke toeristische trekkers als de
Efteling, de Beekse Bergen en het Land van Ooit en nabij
steden als Breda, Rotterdam en Antwerpen.
> D
 e diversiteit aan toeristisch-recreatieve voorzieningen:

Aanbevelingen toerisme en recreatie
> Investeer in de kwaliteit van het toeristisch-recreatieve
aanbod en stimuleer de uitbreiding van luxe accommodaties in de regio.

de combinatie van waterrecreatie, cultuur-historie en natuur.

> Zoek de samenwerking op met toeristische trekkers

Door te investeren in de kwaliteit en de afstemming van het

in de regio (bijvoorbeeld Breda, de Efteling, Land van

aanbod kan al veel winst worden behaald. Daarbij is samen-

Ooit en Beekse Bergen).

werking tussen overheden en ondernemers cruciaal.

> Verhoog de organisatiegraad en de professionalise-

Initiatieven om de samenwerking tussen gemeenten in de

> Betrek ondernemers(-verenigingen) bij het vormen en

ring van de toeristisch-recreatieve sector.
regio te versterken zijn reeds genomen in het kader van de

uitvoeren van het toeristisch-recreatieve beleid.

‘Wijde Biesbosch’. Dit is een zeer goed initiatief en een mooi



Kleine kernen; problemen en oplossingen

Ruimte voor bedrijvigheid

Veel kleine kernen in Nederland hebben te kampen met so-

De Amerstreek beschikt over een behoorlijk groot opper-

ciaal-economische problemen. De meest voorkomende knel-

vlak aan bedrijventerrein. Voor de regionale economie zijn

punten zijn een laag en dalend voorzieningenniveau, een

bedrijventerreinen erg belangrijk. Bovendien wordt voor de

krappe woningmarkt, het vertrek van jongvolwassenen, een

toekomst een forse behoefte aan bedrijfsruimte verwacht.

vergrijzende bevolking en weinig economische dynamiek.

De grootste uitbreiding zal plaatshebben in Oosterhout, ten

Dit geldt ook voor de kleine kernen in de Amerstreek.

oosten van de A27. Gemeente Geertruidenberg krijgt ook de
mogelijkheid om uit te breiden, maar alleen voor de opvang

De kleine kernen van de Amerstreek zijn woondorpen en

van lokale bedrijven.

moeten dat vooral blijven. De mensen die er wonen, hebben
meestal gekozen voor de rust en de ruimte. Er is echter wel

Op de bestaande bedrijventerreinen doet zich een aantal

een basis aan voorzieningen en economische activiteiten

knelpunten voor, zoals slechte afwatering, matig onderhoud

nodig om de leefbaarheid op peil te houden. Daarom vergen

van de openbare ruimte, slecht onderhouden kavels en

bovenstaande knelpunten aandacht. De lokale overheid speelt

slechte bereikbaarheid. Om deze knelpunten te verhelpen,

hierbij een cruciale rol. Het is voor het verhelpen van de knel-

zijn plannen gemaakt om de terreinen Weststad, Vijf Eiken en

punten van groot belang dat de lokale overheid de proble-

Dombosch te revitaliseren. De bereidheid van ondernemers

matiek erkent. Luisteren naar en overleggen met de mensen

om daar (financieel) aan deel te nemen is erg belangrijk. Uit de

die de problemen ondergaan, de bewoners van de dorpen, is

praktijk blijkt echter dat 100 procent deelname van de bedrij-

hierbij essentieel. Om daartoe te komen, hebben alledrie de

ven moeilijk haalbaar is. Het is daarom een goede zaak dat de

gemeenten (een vorm) van wijk- en buurtbeheer opgezet.

bedrijven bij de vooronderzoeken zijn betrokken. Doordat zij

Dit is in het verleden een goed middel gebleken. In de onder-

inbreng krijgen in de te maken keuzes (bijvoorbeeld over de

linge samenwerking kunnen de gemeenten echter nog voor-

investeringen), groeit hun eigen investeringsbereidheid. Het is

uitgang boeken. gemeente Oosterhout is het verst gevorderd

ook erg belangrijk dat zij in het verdere proces zijn betrokken.

met wijk- en buurtbeheer en zou haar ervaringen met de andere
twee gemeenten kunnen delen.

Om bovengenoemde knelpunten in de toekomst te voorkomen, kan parkmanagement een oplossing bieden. Door

Een belangrijk aandachtspunt bij het zoeken naar oplossin-

bijvoorbeeld gezamenlijk en constant de open ruimte te on-

gen voor de problemen met betrekking tot de woningmarkt

derhouden, gaat het aanzicht van een terrein niet achteruit.

en het voorzieningenniveau is creativiteit. De succesverhalen

Daarnaast kan parkmanagement kostenvoordelen opleveren,

over het behoud van voorzieningen in kleine kernen met wei-

zoals bij de gezamenlijke inkoop van energie. Bij parkmanage-

nig draagvlak zijn vaak het gevolg van creatieve samenwer-

ment is het essentieel dat de doelstellingen aansluiten op de

kingsverbanden tussen marktpartijen en overheden. Dit geldt

specifieke wensen van de ondernemers op het bedrijventer-

voor winkel- en zorgvoorzieningen, maar ook voor woning-

rein. Het is dan ook belangrijk dat het initiatief vanuit deze

bouw. Om tot dergelijke combinaties te komen, is initiatief no-

ondernemers komt. Zij moeten er heil in zien. Dit neemt

dig, zowel van de lokale overheden als van de ondernemers.
Aanbevelingen kleine kernen
> O
 verleg met de bevolking over (oplossingen voor) de
knelpunten in de kleine kernen. Het is belangrijk dat
de bewoners, degenen die de problemen ondergaan,
worden gehoord. De opzet en uitbreiding van wijken buurtbeheer is daarbij raadzaam.
> W
 ees creatief in het zoeken naar oplossingen voor de
knelpunten met betrekking tot de woningmarkt en
het voorzieningenaanbod.
> W
 erk meer samen met andere gemeenten. Gemeenten kunnen van elkaar leren door ervaringen te delen.



Samenvatting

&

con

echter niet weg dat de Gemeente een dergelijk initiatief kan

Bereikbaarheid regio onder druk

stimuleren door hen de voordelen ervan in te laten zien,

De goede bereikbaarheid van de regio Amerstreek, met

vooral wanneer de ondernemers in mindere mate zijn geor-

name van de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg,

ganiseerd. In de Amerstreek zijn de eerste aanzetten gedaan

maakt het gebied aantrekkelijk om in te wonen, werken en

voor parkmanagement. Collectieve beveiliging is meestal de

recreëren. Vooral logistieke bedrijvigheid is bij de goede be-

aanleiding om naar samenwerking te zoeken. Op Dombosch,

reikbaarheid gebaat. Om de concurrentiepositie van de regio

Weststad en Vijf Eiken krijgt parkmanagement echter ook op

te behouden en te versterken, moet het waarborgen van de

andere vlakken gestalte.

goede bereikbaarheid bovenaan het prioriteitenlijstje van de
lokale overheden staan. Door toenemende mobiliteit komt de

De kantorenmarkt van de Amerstreek, die sterk is geconcen-

bereikbaarheid namelijk steeds meer onder druk te staan. Dat

treerd in Oosterhout, is onderscheidend in West-Brabant.

geldt voor heel Nederland en ook voor de regio Amerstreek.

Ondanks de centrumfunctie van Breda heeft Oosterhout een

Om deze ontwikkelingen tegen te gaan, zijn investeringen in

aantal behoorlijk grote kantoorlocaties. Dit komt onder meer

de infrastructuur noodzakelijk. Een groot deel van de verant-

doordat de twee steden elkaar eerder aanvullen dan elkaar

woordelijkheid voor deze investeringen ligt echter bij de Rijks-

beconcurreren. In Oosterhout vestigen zich relatief veel kan-

overheid en de Provincie. Maar ook de gemeentelijke overhe-

toorhoudende bedrijven die zich richten op logistieke, indu-

den spelen hierin een rol.

striële en handelsbedrijven. Zij zijn dan ook meer dan gemiddeld gericht op de nationale en internationale markt.

Samenwerking met omliggende gemeenten is essentieel om

Voor de kantoren geldt dat een behoorlijk groot deel is verou-

een krachtige lobby te vormen naar de hogere overheden. In

derd. Dit kan in de toekomst een bedreiging vormen. Revitali-

het kader van het BORDT-verband is Oosterhout daar al zeer

sering van die panden is daarom gewenst.

actief in. Het belang van een goede bereikbaarheid is echter
bij alledrie de gemeenten in de Amerstreek groot, maar de
intergemeentelijke samenwerking op dit gebied is nog mini-

Aanbevelingen bedrijfsruimte

maal. De drie gemeenten moeten gezamenlijk opereren om

> Z
 org voor draagvlak bij het bedrijfsleven en streef

investeringen aan te trekken van het Rijk en de Provincie ten

naar 100 procent deelname bij de revitalisering van

behoeve van de provinciale wegen, waaronder de verbinding

bedrijventerreinen. Betrek de ondernemers daarom

tussen Oosterhout en Breda. Deze investeringen zijn nodig

constant bij het proces.

om het regionale en doorgaande verkeer te scheiden, opdat

> Ontwikkel parkmanagement dat aansluit op de spe

het sluipverkeer door de kernen en de druk op de A27 afne-

cifieke wensen van ondernemers. De gemeenten

men. Daarnaast is het van belang dat de gemeenten in de

kunnen de voordelen van deelname aan parkmana

Amerstreek er samen met Breda voor zorgen dat het zuidelijke

gement benadrukken, maar het initiatief moet vooral

deel van de A27 bij het Rijk hoger op de agenda komt te staan.

van de ondernemers zelf komen.

Hierbij moeten zij aansluiting zoeken bij de lobbygroep Taskforce A27. Een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak van

&

clusies

de A27-lobby heeft namelijk de grootste kans van slagen.
Aanbevelingen bereikbaarheid
> H
 et behoud en de verbetering van de toekomstige
bereikbaarheid moet bovenaan het prioriteitenlijstje
van de lokale overheden staan om de concurrentiepositie van de regio als woon- en werkgebied te
handhaven en te versterken.
> Investeer in een ‘derde’ verbinding tussen Oosterhout
en Breda. Deze investering is van groot belang voor
de ontvlechting van regionaal en doorgaand verkeer.
> G
 emeenten in de Amerstreek en omliggende regio’s
moeten meer samenwerken op het gebied van verkeer en vervoer. Gezamenlijke problemen als congestie en sluipverkeer kunnen worden aangepakt door
een sterkere lobby om investeringen van hogere
overheden aan te trekken.
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Figuur 1.2: Samenstelling van de bevolkingsgroei
Gemiddelde jaarlijkse groei, 2000-2004
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Gezien de onderlinge verschillen tussen de drie gemeenten
behandelen we in de tekst ook de situatie en ontwikkelingen

Bron: CBS, bewerking Rabobank

in de afzonderlijke gemeenten. Daarnaast bekijken we de drie
gemeenten in het licht van regionale en landelijke trends.1 De

Achter de stagnerende bevolkingsontwikkeling in de drie ge-

onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn bevol-

meenten zit een dalend geboortecijfer en een stijgend sterfte‑

king, woon- en leefklimaat, bedrijvigheid en voorzieningen.

cijfer. Een belangrijke oorzaak hiervan is de vergrijzing van de
bevolking. Daarnaast blijkt uit figuur 1.2 dat in de afgelopen vijf

1.1 Stagnerende bevolkingsgroei

jaar meer mensen de Amerstreek verlieten dan dat er nieuwe

De kenmerken van de bevolking zijn van grote invloed op de

bewoners bij kwamen. Alleen de gemeente Oosterhout kende

sociaal-economische situatie in een gebied. Zo wordt de regio

een klein vestigingsoverschot. Het migratiesaldo draagt dus

naal economische ontwikkeling in hoge mate bepaald door

ook bij aan de stagnerende bevolkingsgroei. In de regio West-

de omvang en de aard van de bevolking. Zij vormt immers

Brabant vond wel een sterke bevolkingsgroei plaats, wat voor-

een belangrijke afzetmarkt voor het (regionale) bedrijfsleven,

namelijk te maken heeft met de ontwikkeling van Breda.

het draagvlak voor allerlei voorzieningen en is voor het regionale bedrijfsleven een bron voor arbeid en ondernemerschap.

De bevolkingsgroei in Breda is voornamelijk het gevolg van

Bovendien zijn de mate van bevolkingsgroei, vergrijzing en

een positief migratiesaldo. De vraag is in hoeverre het nega-

ontgroening bepalend voor de richting waarin de afzetmarkt

tieve migratiesaldo in de Amerstreek en het positieve migratie

zich ontwikkelt. De afgelopen tien jaar heeft West-Brabant

saldo in Breda met elkaar te maken hebben. Uit de Bevol-

een bovengemiddelde bevolkingsgroei gekend. De groei van

kingsstatistiek van het CBS (2004) blijkt dat 28 procent van

de gemeente Oosterhout verliep in deze periode praktisch

alle mensen die in de periode 2000-2004 uit de Amerstreek

parallel aan de groei in deze regio. De gemeenten Drimmelen

verhuisden, neerstreek in Breda. Andersom geldt dat 12 % van

en Geertruidenberg bleven hierbij behoorlijk achter. In alle-

de bevolking die zich in Breda heeft gevestigd in de periode

drie de gemeenten nam de bevolkingsgroei de laatste jaren af.

2000-2004, afkomstig is uit de Amerstreek.

Sinds 2004 is er zelfs sprake van een lichte afname van de bevolking in Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg, terwijl de

In tabel 1.1 (pagina 12) staan de belangrijkste migranten

bevolking in de regio en landelijk nog wel een groei laat zien

stromen van en naar de gemeenten in de Amerstreek weer

(zie figuur 1.1).

gegeven. Binnen de Amerstreek zijn de verhuisstromen
gering. Oosterhout komt naar voren als de gemeente in de

Figuur 1.1: Bevolkingsontwikkeling

Amerstreek die de meeste verhuizers naar zich toetrekt. Zoals

1990 - 2005

verwacht trekt Breda meer migranten aan vanuit de Amerstreek dan dat mensen uit Breda zich in de Amerstreek ves-

110

tigen. Vooral veel inwoners van Drimmelen en Oosterhout

108

verhuizen naar Breda. De migrantenstromen van en naar

106

Geertruidenberg richten zich meer op overig Brabant. De ge-

104

meenten in de Amerstreek trekken ook veel migranten aan

102

vanuit het aangrenzende Zuid-Holland. Vooral in de regio

Oosterhout
West-Brabant

Drimmelen
Nederland

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

100

Geertruidenberg

Dordrecht en Rijnmond besluiten veel mensen te verhuizen
naar de Amerstreek. In de Amerstreek is sprake van een vestigingsoverschot van migranten uit Zuid-Holland, maar er is een
vertrekoverschot naar Breda en overig Brabant.

Bron: CBS

1 De vergelijkingsregio wordt gevormd door de COROP-regio West-Brabant. Deze bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

11

Tabel 1.1: Migrantenstromen van en naar de gemeenten in de Amerstreek, 2000-2004

                        Van:

Drimmelen

Geertruidenberg

Oosterhout

Breda

Overig Brabant

Zuid-Holland

Naar:
Drimmelen
Geertruidenberg
Oosterhout

-

201

331

997

726

613

212

-

444

346

1.068

380

384

548

-

1.728

2.642

1.117

Breda

1.000

508

2.233

-

12.681

5.609

Overig Brabant

1.025

1.025

2.775

11.339

-

22.356

455

362

906

4.792

17.505

-

Zuid-Holland
Bron: CBS

Oosterhout is, kortom, de enige gemeente in de Amerstreek

zich voortzet. De ontwikkeling van het woningbouwplan de

met een gering positief migratiesaldo, terwijl Drimmelen en

Dongeburgh kan er echter weer voor zorgen dat Geertruiden-

Geertruidenberg beiden een vertrekoverschot kennen.

berg de komende jaren meer gezinnen aantrekt.

Wanneer we inzoomen op de leeftijd van de mensen die vertrekken uit de regio, dan blijkt er een zorgwekkende ontwik-

Figuur 1.4: Bevolkingssamenstelling naar leeftijdsklasse - 2005

keling plaats te vinden. In de periode 2000-2004 vertrekken
vooral jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 uit de Amerstreek

Nederland

(zie figuur 1.3). Hiermee verliest de regio Amerstreek een be-

West-Brabant

langrijke groep jonge potentiële werknemers, waardoor een

Oosterhout

grotere druk kan ontstaan op de arbeidsmarkt.

Geertruidenberg

Daarnaast zien we dat ook ouderen per saldo Drimmelen

Drimmelen

verlaten. Geertruidenberg trekt daarentegen veel 65-plussers

0%

naar de gemeente. Oosterhout en Drimmelen trekken vooral

20%
0-14

mensen in de leeftijd van 25-44 jaar. Gezien het positieve
migratiesaldo van kinderen in de leeftijd van 0-14 in deze

40%
15-24

60%
25-44

80%

55-64

100%

65+

Bron: CBS

gemeenten, betreft het hier voornamelijk jonge gezinnen met
kinderen. Ondanks de negatieve gevolgen van het verlies aan

De relatief jonge bevolkingsopbouw in Geertruidenberg

jongeren past dit migratiebeeld wel in het profiel van familie-

zorgt ervoor dat het aandeel 65-plussers de komende jaren

stad dat Oosterhout zich heeft aangemeten.

waarschijnlijk laag blijft. In 2020 zal volgens de PRIMOS-prognoses het aandeel 65-plussers in de totale bevolking van Geer-

Figuur 1.3: Migratiesaldo naar leeftijdsklasse
Migranten als percentage van de bevolking in de periode 2000-2004

truidenberg 17 procent bedragen, tegenover bijna 19 procent
in Nederland.2 In Drimmelen zal het aandeel 65-plussers in de

1,0%

totale bevolking in 2020 ongeveer gelijk zijn aan dat in Neder-

0,5%

land, terwijl de vergrijzing het sterkst toeslaat in Oosterhout:

0,0%

22 procent in 2020 (figuur 1.5).
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Figuur 1.5: Prognose vergrijzing

el
en

-1,5%

0-14

15-24

25-44

45-64

65+

25%
20%
15%
10%

Bron: CBS, bewerking Rabobank

5%

relatief laag in vergelijking met de andere gemeenten, West-

es

nd

W

N
ed
er
la

t-B
ra
ba
nt

ou
t
te
rh
O
os

er
g
en
b
ui
d

m
G
ee
rtr

in Geertruidenberg, is het aandeel 65-plussers in de bevolking

D
rim

Hoewel sprake is van een vestigingsoverschot van 65-plussers

el
en

0%

2005

2020

Brabant en Nederland (figuur 1.4). Het proces van vergrijzing
zal de komende jaren wel versnellen als dit migratiepatroon
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Bron: CBS & ABF PRIMOS-prognoses, bewerking Rabobank

2 PRIMOS staat voor Prognose-, Informatie- en Monitoringsysteem. Dit is een door ABF ontwikkeld model waarmee de nationale CBS-prognose wordt
gebruikt als startpunt.

De vergrijzing is een proces dat zowel in Nederland als in

echter nog steeds erg laag. Waar sociale huurwoningen in

de Amerstreek snel verloopt. Dit houdt in dat de vraag naar

Nederland 34 procent van de totale woningvoorraad ver

bepaalde zorgvoorzieningen voor ouderen, zoals specifieke

tegenwoordigen, ligt het percentage in Drimmelen tot op

woonzorgvoorzieningen, sterk zal toenemen.

heden op slechts 24 procent (Syswov, 2004). In Oosterhout en
Geertruidenberg is het aandeel sociale huurwoningen in de

1.2 Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

totale woningvoorraad ongeveer gelijk aan dat in Nederland.

Met de bevolking is de woningvoorraad sinds 1990 sterk
gegroeid. In tegenstelling tot de bevolking, krimpt de woning-

Opvallend is het hoge aandeel ééngezinswoningen in de Amer-

voorraad vooralsnog niet. Dit heeft te maken met de landelijke

streek in vergelijking met dit aandeel in West-Brabant en vooral

trend van huishoudenverdunning. Jongeren blijven langer op

Nederland (figuur 1.7). Dit heeft te maken met het landelijke

zichzelf wonen en de levensverwachting stijgt waardoor

woonmilieu in de Amerstreek. Aangezien er in een landelijke

ouderen ouder worden. Daarnaast blijven ouderen langer zelf

omgeving over het algemeen meer ruimte beschikbaar is dan

standig wonen. Het aantal éénpersoonshuishoudens stijgt

in stedelijk gebied, worden hier minder vaak meergezinswo-

hierdoor, waardoor de woningbehoefte ondanks een krim-

ningen gebouwd 3. Dat wordt ook bevestigd door de ruimte-

pende bevolking blijft groeien.

lijke opzet van de woningen in de Amerstreek. De gemiddelde
woonoppervlakte is 14 procent groter dan landelijk. Binnen de

De ontwikkeling van de woningvoorraad in de drie gemeen-

Amerstreek is de gemeente Drimmelen de uitschieter. Daar is de

ten in de Amerstreek blijft de afgelopen jaren achter bij het

woonoppervlakte gemiddeld 28 procent groter dan landelijk.

gemiddelde in West-Brabant en in Nederland (zie figuur 1.6).
Dit geldt overigens niet voor het aantal sociale huurwoningen dat in de gemeente Drimmelen is ontwikkeld. Deze sterke

Box 1.1:

relatieve ontwikkeling is het gevolg van een inhaalslag die in

Grote woningbouwprojecten in de Amerstreek

deze gemeente is gemaakt (figuur 1.7). In Drimmelen is het

De woningvoorraad zal in de Amerstreek de komende jaren sterk

aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad

worden uitgebreid. De belangrijkste woningbouwprojecten in
de regio zijn Vrachelen, Dongeburgh en het net buiten de regio

Figuur 1.6: Groei van de woningvoorraad

gelegen Teteringen. De belangrijkste woningbouwprojecten in

1990-2005 (index: 1990 =100)

Oosterhout concentreren zich in Vrachelen, dat ten westen van
de stad is gelegen. Vrachelen I en II zijn inmiddels gereed en de

6%

derde fase is op dit moment in ontwikkeling. In Vrachelen III (Vlin-

4%

derbuurt) zullen uiteindelijk 700 woningen worden gerealiseerd.
Met de bouw van Vrachelen IV en V zal waarschijnlijk in 2010 wor-
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meente Oosterhout, 2006). In Geertruidenberg is Dongeburgh
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0%

Sociale huur

Totaal

als eerste ontwikkeld; in april 2005 is hiervan de eerste paal de
grond ingegaan (Projectbureau Dongeburgh, 2005). In Drimme-

Bron: ABF en Syswov

len bestaan er geen woningbouwprojecten van noemenswaardige omvang.

Figuur 1.7: Samenstelling van de woningvoorraad - 2004

Voor de Amerstreek zijn de ontwikkelingen rondom de bouw
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van de vinexlokatie nabij Teteringen van groot belang. Als alle

75%

plannen worden gerealiseerd, komen hier 2.770 woningen. Voor

50%

de ontwikkeling van dit grote aantal woningen is een milieu-

25%

effectrapportage (MER) opgesteld. De uitkomsten van deze
rapportage zijn inmiddels vertaald in de bestemmingsplannen
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voor Teteringen. De Gemeente Breda gaat er vanuit dat er dit
jaar nog zal worden begonnen met de bouw van de eerste woningen. Op het moment dat alle plannen hun doorgang vinden,

Eengezins soc. huur
Meergezins soc. huur

zal dit van grote invloed zijn op de bereikbaarheid rondom
Oosterhout en de vraag naar voorzieningen in Oosterhout.

Bron: ABF en Syswov

3 Als type meergezinswoning wordt elke woning beschouwd die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen
flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, apparte-menten en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de
bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.
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Figuur 1.9: Aantal misdrijven
per 10.000 inwoners, 2004
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De laatste decennia is Oosterhout, in tegenstelling tot Drim-
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Landelijke en dorpse woonomgeving

In dit opzicht verschilt Oosterhout significant van Drimmelen, waar een groot areaal grond nog steeds een agrarische

Bron: AD Misdaadmeter, bewerking Rabobank

functie vervult. Geertruidenberg kent evenals Oosterhout een

kernen heeft de gemeente Geertruidenberg echter een ander

125

karakter dan de gemeente Oosterhout. De drie gemeenten

120

hebben, kortom, een zeer verschillend karakter. In Drimmelen

115

domineert het landelijk gebied, in Geertruidenberg zijn dat de

105

(historische) kernen en Oosterhout kunnen we als kleinstede-

100

Percentage woningen in desbetreffend woonmilieu, 2004

Huishoudinkomen
100%

WOZ-waarde

West Brabant

Figuur 1.8: Woonmilieu

Amerstreek

95
Drimmelen

lijk gebied typeren.

110

Oosterhout

omvang en de verspreiding van de bevolking over een drietal

Figuur 1.10: Niveau van huishoudinkomen (2002)
en woningwaarde (WOZ, 20054)  - Index: Nederland = 100

Geertruidenberg

relatief groot areaal stedelijke bebouwing. Door haar kleinere

Nederlands gemiddelde

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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Bron: CBS en SBG (diverse jaren)

inkomen die werkzaam zijn in Breda of de Randstad strijken
in de Amerstreek neer. Dit zorgt ervoor dat ook binnen WestBrabant de regio Amerstreek zich onderscheidt met een
bovengemiddeld niveau van huishoudinkomen en woningwaarde. Binnen de Amerstreek zijn de huishoudens met de
hoogste inkomens en de duurste woningen vooral te vinden

Naast het woonmilieu wordt het leefklimaat beïnvloed door

in de gemeente Drimmelen (zie figuur 1.10). Cijfers van de NVM

sociaal-culturele factoren, zoals veiligheid. In figuur 1.9 is het

bevestigen het beeld dat woningen in de regio Breda duurder

totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners in 2004 weer-

zijn dan gemiddeld in Nederland. In het laatste kwartaal van

gegeven. Hieruit blijkt dat binnen de Amerstreek relatief het

2005 was de gemiddelde verkoopprijs van een woning in de

grootste aantal misdrijven in Oosterhout plaatsvindt. Het aan-

regio Breda 256.000 euro, terwijl gemiddeld in Nederland de

tal misdrijven blijft in Oosterhout, evenals in Drimmelen en

verkoopprijs op gemiddeld 230.000 euro lag (NVM, 20065).

Geertruidenberg, echter achter bij zowel het regionale als het
landelijke gemiddelde. Binnen West-Brabant vinden absoluut

1.3 Bedrijvigheid laat sterke groei zien

en relatief gezien de meeste misdrijven plaats in Breda. Net

Ook in economisch opzicht is Oosterhout binnen de Amer-

als in heel Nederland is er ook in West-Brabant sprake van een

streek de grootste gemeente. In deze gemeente is niet alleen

verband tussen stedelijkheid en criminaliteit.

de bevolking het laatste decennium sterk gegroeid, ook de
lokale economie heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

De over het algemeen aantrekkelijke woonomgeving, de

Hetzelfde geldt voor Drimmelen en Geertruidenberg. We

relatief nabije ligging tot de Randstad en Brabantse steden,

zullen met de door Rabobank ontwikkelde economische

14
4 De waardepeildatum vanaf 1 januari 2005 voor onroerende zaken is 1 januari 2003.

thermometer bestuderen hoe de drie gemeenten in 2004 in

In Geertruidenberg is de bovengemiddelde score voor eco-

economisch opzicht hebben gepresteerd. Zoals uit figuur 1.11

nomische groei voornamelijk het gevolg van een sterke

blijkt, hebben de drie gemeenten het in dat jaar relatief goed

winstgroei. Ook hier geldt dat het relatief grote aandeel van

gedaan. Dit geldt overigens voor de gehele West-Brabantse

de industrie en van de groothandel in de economie van Geer-

regio.

truidenberg een voordeel is. Het is opvallend dat de omzet- en
exportgroei in Geertruidenberg zijn achtergebleven.

Met behulp van de economische thermometer worden

Drimmelen kreeg een onvoldoende voor zijn economische

rapportcijfers aan regio’s of gemeenten gegeven. Het lande-

groei. Vooral de omzetgroei was in 200 relatief laag. De winst-

lijk gemiddelde wordt daarbij op een 6 gezet. In 2004 kreeg

en werkgelegenheidsgroei waren juist positieve kenmerken

gemeente Oosterhout een 6,6 en dat was het hoogste rap-

van de economie van Drimmelen.

portcijfer voor economische prestatie in de Amerstreek. Ook
Drimmelen en Geertruidenberg scoorden boven het landelijk
gemiddelde met respectievelijk een 6,2 en een 6,1.

Figuur 1.12 : Scores van de Amerstreek op de groei-indicatoren
(2004)

Het rapportcijfer voor de economische prestatie is een gemiddelde van de cijfers voor economische groei en economische

7

kracht. De economische groei heeft vooral conjuncturele ken-

6

merken, terwijl de economische kracht meer van structurele

Nederland
Drimmelen
Geertruidenberg
Oosterhout

totaal
8

winstgroei

aard is. Voor een uitgebreidere toelichting op de werking van

5

werkgelegenheidsgroei

4
3

de economische thermometer verwijzen we naar Bijlage 1.
In figuur 1.11 zijn voor de drie gemeenten, regio West-

omzetgroei

exportgroei

Brabant en provincie Noord-Brabant de rapportcijfers voor
economische groei en economische kracht weergegeven.

Bron: KvK en LISA, bewerking Rabobank

De grootte van de bollen van de drie gemeenten refereren
aan de omvang van de werkgelegenheid in de gemeenten.

Figuur 1.13: Scores van de Amerstreek op de kracht-indicatoren
(2004)

Figuur 1.11: Economische thermometer 2004
Index, NL = 6
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exportoriëntatie

Bron: KvK en LISA, bewerking Rabobank

Op de krachtindicatoren scoren Drimmelen en Oosterhout
een (ruime) voldoende (respectievelijk 6,7 en 6,1; figuur 1.13).

De economische groei en economische kracht bestaan elk uit

De kracht van de economie wordt in de economische thermo

vier deelindicatoren. In figuur 1.12 worden de deelindicatoren

meter aan de ene kant beoordeeld met de bedrijfsdynamiek

van economische groei en de prestaties van de drie gemeen-

en productiestructuur, die een indicatie geven van het toe-

ten hierop weergegeven.

komstperspectief van een regio, en aan de andere kant met

Met name de sterke groei van Oosterhout valt op. Dit is het

investeringen en exportoriëntatie, die een indruk geven van

gevolg van een sterke omzet-, winst- en exportgroei. Deze

de kwaliteit van het ondernemerschap in een regio. In de

groei hangt voornamelijk samen met de sterke groeicijfers

exportscores valt op dat alledrie de gemeenten sterk ge-

die in de industrie en groothandel in 2004 zijn behaald. Deze

oriënteerd zijn op de export. De centrale ligging van de drie ge-

sectoren vertegenwoordigen een relatief groot deel van de

meenten op het kruispunt van vervoersassen maakt de regio

bedrijvenpopulatie in Oosterhout.

zeer aantrekkelijk voor exportgeoriënteerde bedrijvigheid.
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5 De NVM-regio Breda bestaat uit de volgende gemeenten: Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen en Oosterhout.

Verschillen tussen uitkomsten

Figuur 1.14: Bedrijfsdynamiek in de Amerstreek (1) - Aantal bedrijven

economische thermometer 2000 en 2004

in de periode 1996-2004 als percentage van de bedrijvenpopulatie in 1996

De drie gemeenten in de Amerstreek hebben in 2004 alledrie
boven het Nederlands gemiddelde gepresteerd, terwijl zij met

10%

uitzondering van Geertruidenberg in 2000 onder het Neder-

8%

lands gemiddelde presteerden. Het verschil kan deels verklaard

6%

worden door de relatief sterke exportoriëntatie van de regio.

4%

In een open economie als Nederland trekt in tijden van eco-

2%

nomisch herstel, zoals de afgelopen jaren het geval was, de
export het eerst aan. Exportgeoriënteerde regio’s presteren in

0%
starter

zulke tijden over het algemeen relatief goed.
De Amerstreek heeft zich de afgelopen jaren niet geheel aan

Drimmelen
West-Brabant

opheffing
Geertruidenberg
Nederland

verplaatst
Oosterhout

Bron: KvK, bewerking Rabobank

de laagconjunctuur kunnen onttrekken. Ook in deze regio was
de groei in 2000 hoger dan in 2004. Waarschijnlijk heeft de laag

Figuur 1.15: Bedrijfsdynamiek in de Amerstreek (2) - Aantal bedrijven

conjunctuur zich in de Amerstreek echter minder sterk kunnen

in de periode 1996-2004 als percentage van de bedrijvenpopulatie in 1996

manifesteren door de eerdergenoemde exportoriëntatie.
Hierdoor kon de regio profiteren van de opkomende economische groei in overige delen van de wereld, zoals in met
name België en in mindere mate het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. De economieën van deze landen hebben
zich de laatste jaren sterker ontwikkeld dan die van Nederland
(Eurostat, 2005).

6%
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2%

0%
oprichting

Daarnaast blijkt dat de structuur van de regionale economie
de laatste jaren, ondanks een relatief groot aandeel van de
industrie in de totale economie, relatief ongevoelig is voor
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West-Brabant
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Geertruidenberg
Nederland
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Oosterhout

Bron: KvK, bewerking Rabobank

conjunctuurgolven. Dit heeft onder andere te maken met de
relatief sterke vertegenwoordiging van de voedingsmiddelen

Afwijkende productiestructuur

en chemische industrie in de Amerstreek. Deze sectoren heb-

In Oosterhout en Geertruidenberg zijn relatief veel mensen

ben zich, in vergelijking tot de totale industrie, de laatste jaren

werkzaam in de industriële sector en de handel (zie figuur

bovengemiddeld ontwikkeld.

1.16). De ligging van deze twee gemeenten speelt hierbij een
belangrijke rol. Ook het relatief grote aantal hectare bedrijven-

Grote bedrijfsdynamiek in Oosterhout

terreinen, en de sterke ontwikkeling hiervan in de laatste tien

De scores op bedrijfsdynamiek zijn al in de economische thermo

jaar in Oosterhout (zie hoofdstuk 4), heeft in de gemeenten

meter gepresenteerd, maar worden hier verder uitgediept. De

een grote rol gespeeld bij het aantrekken van industriële be-

bedrijfsdynamiek geeft een indicatie van de aantrekkelijkheid van

drijvigheid en (groot)handelbedrijven. In Drimmelen verhoudt

een gebied voor vestiging van (nieuwe) bedrijven. Nieuwe bedrij-

het aandeel van de industrie en de handel zich meer tot dat in

vigheid en verjonging in het bedrijfsleven is goed voor de eco-

Nederland. In deze gemeente is juist het aandeel van de glas-

nomie van een gebied. Het verhoogt de concurrentie waardoor

tuinbouwsector in de totale werkgelegenheid relatief groot.

bestaande bedrijven worden gestimuleerd om hun producten en
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productieprocessen te verbeteren (innovatie). In de gemeente

Een gemeenschappelijke eigenschap van de werkgelegen-

Oosterhout zijn relatief veel mensen het afgelopen decennium

heidsstructuur in de drie gemeenten van de Amerstreek is het

een nieuwe onderneming gestart (zie figuur 1.14). Op dit gebied

relatief kleine aandeel van de non-profitsector in de totale

volgen Drimmelen en Geertruidenberg op relatief grote afstand.

werkgelegenheid. Dit heeft met name te maken met de cluste-

In deze twee gemeenten was het relatieve aantal opheffingen

ring van overheidsdiensten in Breda. Waar non-profit diensten

echter ook lager. Opvallend is daarnaast dat er meer bedrijven uit

in de Amerstreek nog geen 23 procent van de werkgelegen-

Drimmelen en Geertruidenberg vertrokken dan dat zich in deze

heid vertegenwoordigen, vertegenwoordigt deze sector in

twee gemeenten vestigden (zie figuur 1.15). Oosterhout kende

Breda 37 procent van de werkgelegenheid. Ook het aantal

daarentegen een vestigingsoverschot van bedrijven.

personen dat werkzaam is in de zakelijke diensten is in Breda

Figuur 1.16: Werkgelegenheidsstructuur in de Amerstreek,

Woon- en werkfunctie van de gemeenten

2005

De economische thermometer gaat vooral in op de economische prestatie van de drie afzonderlijke gemeenten. Aan de
Drimmelen

relaties tussen de drie gemeenten in de Amerstreek wordt in

Geertruidenberg

het model geen aandacht geschonken. Deze relaties kunnen

Oosterhout

we in kaart brengen door de woon-werkfunctie van de drie

Breda

gemeenten te onderzoeken. Daarnaast geven de pendel- en

Nederland (2004)

koopstromen een beeld van de onderlinge relaties. De koop0%
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Bron: SES WestBrabant

stromen worden in paragraaf 1.4 behandeld en de pendelstromen in hoofdstuk 5.
Figuur 1.18: Woonwerkfunctie van de Amerstreek
2000-2005

1,50

Werkfunctie

groter dan in de Amerstreek (respectievelijk 17 en 12 procent).
In figuur 1.17 is de werkgelegenheidsontwikkeling tussen
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1996 en 2005 weergegeven. In de ‘gouden tijden’ van de
(zakelijke) dienstverlening tot 2001 ontwikkelde de werkgelegenheid in West-Brabant als geheel zich sterker dan de werkgelegenheid in de Amerstreek. Geertruidenberg vormt hierop
in de periode 1996-1999 een uitzondering. Een sterke groei
van de werkgelegenheid in de gezondheidszorg lag hieraan
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Bron: LISA & SES WestBrabant, bewerking Rabobank

Figuur 1.17: Werkgelegenheidsontwikkeling in de Amerstreek,
1996-2005 6

120

115

In onze analyse betreft de woon-werkfunctie het aantal
banen ten opzichte van de grootte van de werkzame beroepsbevolking in een gemeente. Hieruit blijkt dat vooral Geertruidenberg een werkfunctie heeft (zie figuur 1.18). Dit heeft
te maken met het relatief grote areaal aan bedrijventerreinen
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in deze gemeente. Ook Oosterhout heeft een bovengemiddelde werkfunctie, maar ondanks zijn centrumfunctie in
de Amerstreek, is deze lager dan die van Geertruidenberg.
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Oosterhout heeft namelijk ook een woonfunctie in de regio.

Bron: LISA & SES WestBrabant

functie en biedt ook in absolute zin een groot aantal banen

Veel mensen wonen in Oosterhout en werken in buurgemeente Breda. Breda heeft een duidelijk dominerende werkaan voor mensen woonachtig in de regio.

De werkgelegenheidsgroei in Drimmelen is voor een groot
deel te danken aan ontwikkelingen in de agrarische sector.

Drimmelen is een typisch voorbeeld van een forensen

Waar in Nederland de werkgelegenheid in de agrarische sec-

gemeente en heeft in tegenstelling tot Geertruidenberg en

tor in de periode 1996-2005 met 9 procent afnam, nam deze in

Oosterhout vooral een woonfunctie. Dit blijkt met name uit

Drimmelen met ruim 33 procent toe. Dit had voornamelijk te

de sterke uitgaande pendel in Drimmelen. In de twee gemeen

maken met de ontwikkelingen in tuinbouwgebied Plukmade.

ten met een werkfunctie is meer sprake van inkomende

In Oosterhout is de groei te danken aan diverse sectoren.

pendel. Hierop wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan.

Het grootste deel van de werkgelegenheidsgroei werd door
de horeca bewerkstelligd (ruim 20 procent), maar ook de zake
lijke dienstverlening, de gezondheidszorg, de detailhandel én
de industrie zijn de laatste jaren gegroeid.
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6 De LISA-gegevens voor het totaal aantal banen in Nederland in 2005 zijn nog niet bekend.

1.4 Winkel-, zorg- en onderwijsvoorzieningen

den geconcentreerd. Binnen West-Brabant ligt een dergelijke

De sterke groei van de bevolking in Oosterhout heeft ervoor

rol voor Breda voor de hand. Breda heeft in absolute zin dan

gezorgd dat de vraag naar voorzieningen in de gemeente de

ook het grootste aanbod aan nonfoodwinkels. Relatief gezien

afgelopen decennia sterk is gegroeid. Als gevolg hiervan heeft

is het aanbod van mode- en luxewinkels in Oosterhout echter

ook het aanbod aan voorzieningen zich sterk ontwikkeld.

iets groter dan in Breda.

De detailhandel in Oosterhout vervult een centrumfunctie
voor de Amerstreek, getuige figuur 1.19. Ruim 40 procent van

Figuur 1.20: Aanbod van detailhandel in 2005

de lokale omzet in Oosterhout is afkomstig van consumen-

Verkoop vloer oppervlak per inwoner (index, NL = 100)

ten uit andere gemeenten. De meeste hiervan komen uit de
buurgemeenten Geertruidenberg, Dongen en ook Breda (SES

150

West-Brabant & KvK West-Brabant, 2005). De ligging van de
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Bredase woonwijk Teteringen tegen Oosterhout aan maakt
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het voor de bewoners van deze wijk aantrekkelijk om in Oos-
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terhout te winkelen. In Breda is 29 procent van de lokale omzet

50

van de ondernemers afkomstig van consumenten van buiten
de gemeente. Dat is een lager aandeel dan in Oosterhout. In
absolute termen geldt echter dat Breda de grootste verzorgende functie heeft in de regio.
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Figuur 1.19: Koopstromen in de Amerstreek (2005)
Koopkrachtbinding, -afvloeiing en toevloeiing (in %)

Figuur 1.21: Aanbod collectieve voorzieningen in 2005
Aantal per inwoner (index, NL = 100)
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Naast een relatief grote koopkrachttoevloeiing is in Ooster-

Wanneer we inzoomen op de horeca dan blijkt er in Breda, in

hout sprake van een relatief sterke koopkrachtbinding. De

tegenstelling tot in de Amerstreek, een bovengemiddeld aan-

detailhandel in Oosterhout is in staat om 77 procent van de

tal horeca- en cateringbedrijven te zijn (Bedrijfschap Horeca

lokale koopkracht te binden. Binnen de Amerstreek blijkt

en Catering, 2004). Opmerkelijk is het lage aantal horecavoor-

Drimmelen het meeste moeite te hebben met het binden van

zieningen in Oosterhout. Dit is te verklaren door de grote aan-

de koopkracht. Van de Drimmelaars doet slechts 39 procent

trekkingskracht van Breda als uitgaansstad. Naast het relatief

hun inkopen binnen de gemeente. Ruim 33 procent ‘vloeit af’

hoge aantal cafés en restaurants biedt Breda namelijk ook een

naar Breda en bijna 18 procent naar Oosterhout. Hoewel Geer-

bovengemiddeld aantal bioscopen en theaters (Nederlandse

truidenberg beter in staat is de lokale koopkracht te binden

Federatie Cinematografie, 2005; Theater Instituut Nederland,

(52 procent), vloeit er vanuit deze gemeente ook relatief veel

2005).

koopkracht af naar Oosterhout (ruim 27 procent).
Ook voor wat betreft het aantal zorgvoorzieningen blijkt Bre-
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De relatief sterke koopkrachttoevloeiing in Oosterhout hangt

da een regionale functie te vervullen (zie figuur 1.21). Functies

samen met het relatief hoge aantal non-foodwinkels in de

die een relatief groot draagvlak vereisen, zoals specialismen,

gemeente (zie figuur 1.20). Het minimumdraagvlak voor dit

zijn geconcentreerd in Breda. Opvallend is het relatief kleine

type winkels is over het algemeen groter dan het minimum-

aantal huisartsen in de Amerstreek. Zowel Oosterhout als

draagvlak voor winkels die dagelijkse goederen aanbieden.

Breda vervullen op het gebied van onderwijsvoorzieningen

De winkels die een groot draagvlak vereisen, zijn vaak in ste-

een regionale functie (zie figuur 1.21). Basisscholen zijn ook in

de kleinere kernen te vinden, maar voor middelbare scholen
moet over het algemeen een grotere afstand worden afgelegd. In Oosterhout is het relatieve aantal middelbare scholen,
gemeten naar inwoners tot en met 19 jaar, groter dan het aantal in Breda. In gemeente Drimmelen vervult de vestiging van
het Dongemond College in Made een centrumfunctie.
De nabijgelegen vestiging van het Dongemond College in
Raamsdonksveer herbergt echter aanzienlijk meer leerlingen dan de vestiging in Made. Het is daarom aannemelijk dat
relatief veel leerlingen uit gemeente Drimmelen in Raamsdonksveer naar school gaan. Daarnaast zullen de middelbare
scholen in de gemeente Oosterhout en in Breda op hun beurt
weer leerlingen uit de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg herbergen.
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Toerisme en

als motor van de

20

2

recreatie

economie?

Zeeuwse wateren. Drimmelen biedt echter meer dan waterrecreatie alleen. Naast veel blauw is in Drimmelen veel groen
aanwezig. Zo is er slechts vier procent van de grond bebouwd
(tegenover 11 procent gemiddeld in West-Brabant). Veruit de
meeste grond heeft een agrarische bestemming. Doordat
Drimmelen omsloten is door water en beschikt over relatief
veel open ruimte, leent het zich goed voor activiteiten als
wandelen en fietsen.
Gemeente Geertruidenberg
Ook gemeente Geertruidenberg is omsloten door water.
De gemeente beschikt echter niet over veel open ruimte;
ruim 23 procent van de grond in de gemeente is bebouwd.
De toeristische sector richt zich hier in de eerste plaats
dan ook op cultuurhistorie. De gemeente bestaat uit drie

2.1 Inleiding

hoofdkernen met alledrie verschillende cultuurhistorische

De Nederlander beschikt over steeds meer vrije tijd en wil deze

waarden. Geertruidenberg, volgens de bewoners Hollands

steeds vaker buiten de deur doorbrengen. De behoefte aan

oudste stad, beschikt over een voor toeristen zeer aantrekke-

toeristisch-recreatieve voorzieningen groeit hierdoor en leidt

lijk marktplein. Daarnaast zijn de vestingwerken een belang-

ertoe dat de toeristisch-recreatieve sector in de Nederlandse

rijke trekker. In het kleine Raamsdonk trekken met name de

economie een steeds grotere plaats inneemt. Bij zowel over-

Langstraatboerderijen, de Lambertus- en de Bavokerk toeris

heden als marktpartijen groeit het besef van het belang van

ten. Raamsdonksveer tenslotte is vooral een woonkern en

toerisme en recreatie. Zo ook in de Amerstreek. Gemeenten

beschikt, op enkele panden na, over weinig cultuurhistori-

Drimmelen, Geertruidenberg én Oosterhout noemen de sec-

sche waarden. Naast cultuurhistorie richt de toeristische sec-

tor één van de speerpunten van hun beleid. In dit hoofdstuk

tor in Geertruidenberg zich in toenemende mate op water-

wordt ingegaan op toerisme en recreatie in de Amerstreek.

recreatie. De ligging van de gemeente aan de rivier de Donge

We onderzoeken wat het economische belang van de sector

en het Amertakkanaal spelen hierbij een grote rol. Gemeente

in de regio is en we gaan tevens in op de toeristische vraag en

Geertruidenberg maakt echter vooral gebruik van haar ligging

aanbod in de regio. Door het hoofdstuk heen staan de vol-

nabij de Biesbosch. Zo worden vanuit de gemeente diverse

gende vragen centraal: wat zijn de unieke sterke punten van

vaartochten naar dit Nationale park georganiseerd.

de regio op toeristisch-recreatief vlak en hoe kunnen deze
sterke punten beter worden benut?

Gemeente Oosterhout
Het toeristisch profiel van Oosterhout is het meest divers

2.2 Profiel van de Amerstreek

van de drie gemeenten in de Amerstreek. Enerzijds trekt de

Een toerist die de Amerstreek bezoekt, treft een diversiteit aan

gemeente toeristen met haar historische centrum, winkel

toeristisch-recreatieve mogelijkheden. De regio wordt geken-

centrum ’De Arendshof’ en een aantal musea; anderzijds

merkt door water, cultuurhistorie en natuur. Hoewel een toe-

biedt zij ruime mogelijkheden voor waterrecreatie. Het in

rist zich niet laat beperken door gemeentegrenzen, kiezen wij

een water- en bosrijke omgeving gelegen recreatie-oord

ervoor om per gemeente het toeristisch profiel te beschrijven

‘De Warande’ trekt de meeste bezoekers (70.000) in de Amer-

alvorens het profiel voor de Amerstreek te duiden.

streek (tabel 2.1-pagina 22).

Gemeente Drimmelen

De belangrijkste historische trekkers van Oosterhout zijn het

Drimmelen is een blauw-groene gemeente, waarin de toeristi-

marktplein, de Sint Jansbasiliek en de vier kastelen/landhuizen

sche sector zich met name richt op waterrecreatie. De ligging

‘de Slotjes’. Net buiten de kern Oosterhout is ook de in Den

aan de Biesbosch is hierbij van essentieel belang. De relatief

Hout gelegen grootste Brink7 van Nederland voor toeristen

grote jachthavens in Drimmelen en Lage Zwaluwe vormen de

interessant. Voorts beschikt de gemeente over enkele culture-

toegang tot dit Nationale Park. Ook de rivier de Mark leent

le trekkers als cultureel centrum ‘De Bussel’ en speelgoedmu-

zich goed voor waterrecreatie. Het kleine haventje van Ter

seum ‘Op Stelten’. Voor de ontwikkeling van de waterrecreatie

heijden, dat een aantal overnachting-accommodaties heeft,

is de ligging van Oosterhout nabij de Zeeuwse wateren en de

speelt bij de ontwikkeling van het gebied rondom de Mark

Biesbosch van cruciaal belang. Zo worden vanuit de Zwaai-

als locatie voor recreatie een belangrijke rol. Vanuit daar kun-

kom diverse rondvaarten naar deze twee natuurgebieden

nen watersporters een vaartocht maken naar onder andere de

aangeboden.
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7 Brink is een grasveld met drinkput waar dieren ’s nachts verbleven, omgeven door boerderijen en bomen. Komt voor op zandgronden. De Brink vormt het
dorpsplein en is de kern van het Brinkdorp, ook bekend als Esdorp.

Amerstreek

de aanwezigheid van respectievelijk de Efteling en de Beekse

Voor het profiel van de Amerstreek is de ligging nabij Natio-

Bergen in deze gemeenten. Aangezien de Amerstreek niet over

naal Park de Biesbosch dus van essentieel belang. In alledrie

een dergelijke toeristische trekker beschikt, is het aandeel van

de kernen is de toeristisch-recreatieve sector voor een belang-

de toeristisch-recreatieve sector in de totale werkgelegen-

rijk deel op de Biesbosch afgestemd. Daarnaast ligt de kracht

heid niet erg groot. Alleen in de gemeente Drimmelen is het

van het gebied in het diverse karakter. Naast mogelijkheden

aandeel van deze sector groter dan gemiddeld in Nederland

voor waterrecreatie zorgen met name Geertruidenberg en

(9 procent tegenover 7 procent gemiddeld in Nederland).

Oosterhout voor de nodige cultuurhistorie. De bosrijke om-

Dit heeft, zoals al eerder opgemerkt, te maken met de ligging

geving in het zuiden van Oosterhout en het agrarische land-

nabij de Biesbosch.

schap in met name Drimmelen vullen het toeristisch profiel
aan. Daarbij ligt de Amerstreek op relatief kleine afstand

Opvallend is het relatief zeer kleine aandeel van de toeris-

van grote attractieparken als de Efteling, de Beekse Bergen

tisch-recreatieve sector in de economie van gemeente Geer-

en het Land van Ooit. De Amerstreek beschikt, kortom,

truidenberg. Ook in Oosterhout blijft het belang van de

over een uniek toeristisch profiel en is gelegen nabij grote

toeristisch-recreatieve sector achter bij het gemiddelde in

toeristische trekkers. Een minpunt voor de toeristische

Nederland. Het blijkt dat het overgrote deel van de toeris-

potentie van het gebied is de aanwezigheid van de Amer-

tisch-recreatieve werkgelegenheid in Oosterhout en Geertrui

centrale. Hoewel zij voor de nodige werkgelegenheid in de

denberg te vinden is in de daghoreca. Het aandeel van de

Amerstreek zorgt, is de installatie tevens een bron van horizon

verblijfshoreca ofwel logies in Geertruidenberg is relatief klein

vervuiling. De mooie blauw-groene omgeving wordt er danig

(zie figuur 2.1). In Drimmelen, waar de toeristisch-recreatieve

door verstoord, aangezien de centrale vanuit praktisch de

sector het sterkst op waterrecreatie is gericht, is een relatief

hele regio zichtbaar is.

groot aandeel mensen werkzaam in vervoer en huurgoederen.

Kaart 2.1: Aandeel van de toeristisch-recreatieve sector
in de totale werkgelegenheid (2003)

Onder meer de passagiersvaarten in en rondom de Biesbosch
zorgen voor deze werkgelegenheid.
De afgelopen jaren heeft de werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector een sterke groei ondergaan. Met een
toename van 26 procent in de periode 1996-2003 was deze
sector zelfs een van de sterkst groeienden in Nederland.
De groei in Oosterhout was nog net iets sterker dan het landelijk gemiddelde (27 procent, zie figuur 2.2). Deze toename is
vooral te danken aan de ontwikkeling van de horeca en dan
met name aan de uitbreiding en renovatie van winkelcentrum
‘De Arendshof’. Deze uitbreiding was in 1997 gereed en heeft

Bron: Geodan, LISA, bewerking Rabobank

specifiek het horecabezoek in Oosterhout.

2.3 Gering economisch belang van
toerisme en recreatie in de Amerstreek

Recreatief winkelen is een van de pijlers onder de toeristisch-

Toeristisch-recreatieve activiteiten spreiden zich uit over diver-

2003). In de rest van de Amerstreek blijft zowel de groei van

se economische sectoren. In deze studie is gebruik gemaakt

de werkgelegenheid als de groei van het aantal vestigingen

van een definitie die is opgesteld door RECRON en MKB Ne-

in de toeristisch-recreatieve sector achter bij het Nederlands

derland. In de definitie zijn activiteiten tot op brancheniveau

gemiddelde. Dit geldt voor Drimmelen, maar ook voor Geer-

geselecteerd en in grove lijnen vallen hieronder activiteiten

truidenberg. De achterblijvende groei in Geertruidenberg is

in de logiessector, daghoreca, vervoer- en huurgoederen,

opvallend. In gemeenten waarin een sector ondervertegen-

detailhandel in recreatiegoederen en cultuur, recreatie, sport

woordigd is, zoals hier de toeristisch-recreatieve sector, is het

& amusement. Een goede indicatie van de betekenis van

over het algemeen mogelijk om met beperkte middelen toch

de toeristisch-recreatieve sector voor de lokale economie is

een sterke groei te bewerkstelligen. Maar ondanks de toeris-

het aandeel in werkgelegenheid van de sector in de totale

tische potentie is de toeristisch-recreatieve sector in Geertrui-

werkgelegenheid. Uit kaart 2.1 blijkt dat dit aandeel in Loon

denberg er niet in geslaagd een flinke ontwikkeling door te

op Zand en Hilvarenbeek erg groot is. Dit hangt samen met

maken.

8
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gezorgd voor een sterke impuls van het recreatief winkelen en

recreatieve sector in Oosterhout (ZKA Consultants & Planners,

8 Met behulp van de standaard bedrijfsklasse van het CBS is het mogelijk de typisch toeristische bedrijfsklassen te selecteren
en daarbij de beschikbare data te verzamelen.

Figuur 2.2: Groei van de werkgelegenheid in de
toeristisch-recreatieve sector (1996-2003)

Figuur 2.1: Samenstelling van de werkgelegenheid
in de toeristisch-recreatieve sector (2003)
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Al met al speelt de toeristische sector een belangrijke rol in de

eerst doen. De regio als geheel blijkt moeite te hebben om de

regionale economie van de Amerstreek. Dit belang is tevens

toeristen aan zich te binden (Kenniscentrum Toerisme & Recre-

sterk toegenomen in de afgelopen jaren, maar de ontwikke-

atie, 2005). Hierbij moeten we wel aantekenen dat vakanties

ling van de sector blijft achter in vergelijking met Nederland.

op een vaste standplaats hierbij buiten beschouwing zijn gelaten. Dit kan het beeld vertekenen, omdat de verblijfsrecreatie

2.4 Vraag en aanbod in de Amerstreek

in West-Brabant en met name de Amerstreek het vooral moet

Om de mogelijkheden te benoemen teneinde het economi-

hebben van vaste standplaatsen op campings.

sche belang van de sector beter te benutten, behandelen we
in deze paragraaf vraag en aanbod in de toeristisch recrea-

De dagrecreatie lijkt in West-Brabant juist toe te nemen.

tieve sector. Op basis hiervan doen we aanbevelingen om het

De aanwezigheid van natuur, rust en ruimte enerzijds en de

aanbod beter op de vraag af te stemmen.

nabijheid van de regio tot grootstedelijke centra anderzijds
trekken veel dagjesmensen aan. Bovendien neemt de vraag

De toeristisch-recreatieve vraag

naar natuur, rust en ruimte toe (NRIT, 2005). Uit trendonder-

Bij de bestudering van de toeristisch-recreatieve vraag in de

zoek blijkt dat wanneer mensen op zoek zijn naar rust, zij vaak

Amerstreek kan een tweedeling worden gemaakt tussen vraag

de natuur intrekken. Deze trend biedt de Amerstreek kansen

naar verblijfsrecreatieve en die naar dagrecreatieve voorzienin-

voor het nog beter benutten van de aanwezige kwaliteiten.

gen. De vraag naar verblijfsrecreatie lijkt de laatste jaren in West

Het is echter van cruciaal belang dat de waardevolle natuur-

en Midden-Brabant als geheel af te nemen. Daarnaast valt het

gebieden in de regio op een verantwoorde wijze opengesteld

op dat het herhalingsbezoek in West-Brabant relatief klein is

blijven. Gewaakt moet namelijk worden voor overbelasting

(het kleinst binnen de provincie Noord-Brabant). Dit houdt in

en verontreiniging. In de Amerstreek blijkt ook de vraag naar

dat de toeristen die West-Brabant bezoeken, dit vaak voor het

waterrecreatieve voorzieningen de laatste jaren te zijn toe-

Tabel 2.1: Meest bezochte attracties, musea, bezoekerscentra en historische gebouwen in Noord-Brabant
	Meest bezochte attracties in Noord-Brabant (2004)	Meest bezochte musea, bezoekerscentra en historische
		
gebouwen in Noord-Brabant (2004)
Nr.

Naam

1

De Efteling

2

Recreatiecentrum ‘De Tongelreep’

3
4

Bezoekers aantal

Nr.

Naam

Bezoekers aantal

3.253.000

1

Bezoekerscentrum Mijl op Zeven

103.000

850.000

2

Van Abbemuseum

100.000

Safaripark de Beekse Bergen

525.000

3

Bezoekerscentrum Oisterwijk

100.000

Recreatiepark Hemelrijk

305.000

4

Noord-Brabants museum

98.000

5

Het Land van Ooit

280.000

5

Nationaal oorlogs- en verzetsmuseum

83.500

6

Zoo Parc Overloon

190.000

6

Recreatieoord ‘De Warande’ (Oosterhout)

70.400

7

Dierenrijk Europa

190.000

7

Biesbosch bezoekerscentrum (Drimmelen)

70.000

8

Ijssculpturenfestival

175.000

8

Gem. museum ‘Het Markiezenhof’

62.200

16

Rederij Zilvermeeuw (Drimmelen)

52.000

19

Biesbosch museum (Werkendam)

32.800

18

Biesboschtours (Drimmelen)

47.000

35

Speelgoedmuseum (Oosterhout)

11.000

Bron: Kenniscentrum Toerisme & Recreatie
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genomen (SES West-Brabant, 2004). Tabel 2.1 laat zien dat op

opzichte van de bevolking ver onder het Nederlands gemid

dit moment de populairste toeristische voorzieningen in de

delde. Een verklaring hiervoor is wellicht dat de verblijfs

Amerstreek met water samenhangen. Constante aandacht

recreatie in West-Brabant wordt gedomineerd door campings.

voor ontwikkeling van en kwaliteitsinvesteringen in water

In West-Brabant en specifiek ook in de Amerstreek is een groot

recreatie zijn essentieel om het toeristisch-recreatief profiel in

aantal campings aanwezig, met bovendien een relatief groot

de Amerstreek te versterken.

aantal vaste standplaatsen. De vaste standplaatsen in West
Brabant zijn vooral in trek bij mensen uit Rotterdam en de rest

Helaas zijn er geen gedetailleerde gegevens over het exacte

van de (zuidelijke) Randstad (SES West-Brabant, 2004). Mensen

profiel van de recreant/toerist in de Amerstreek. Wie komen er

in de Randstad waarderen de aanwezigheid van rust, ruimte

naar de Amerstreek en waar is behoefte aan? Op basis van dit

en groen in de relatieve nabijheid van de stad.

soort informatie kunnen het toeristisch-recreatieve aanbod
en de promotie veel beter op de vraag worden afgestemd.

De jachthavens in de regio Amerstreek vormen min of meer

Nader onderzoek naar het profiel van de recreant/toerist die

de spil in het toeristisch-recreatieve aanbod van de regio.

naar de Amerstreek komt en de toeristisch-recreatieve vraag

Vooral in de gemeente Drimmelen spelen zij een dominante

in de Amerstreek verdient daarom aanbeveling.

rol. Met hulp van de in 1990 opgerichte Vereniging Vaarroute
West-Brabant is veel geïnvesteerd in jachthavens en de pro-

Jachthavens zijn de spil in

motie van vaarroutes in West-Brabant. Daarnaast wordt met

toeristisch-recreatieve aanbod

een project van NORT Brabant en REAP getracht de kwaliteit

Ondanks het ontbreken van gedetailleerde informatie over

van jachthavens verder te verbeteren. Om zich een positie te

het profiel van de recreant en toerist, kunnen we conclude-

kunnen blijven verwerven, dienen jachthavens namelijk in

ren dat het rijke aanbod aan natuur, water en cultuurhistorie

toenemende mate te investeren in voorzieningen, zoals water

in de Amerstreek in een grote vraag van toeristen en recre-

leiding, elektra en faciliteiten als draadloos internet.

anten voorziet. Het toeristisch-recreatieve aanbod kan echter

Ook verlangen de gebruikers van de jachthavens meer aanvul-

niet enkel bestaan uit de aanwezigheid van natuur, water en

lende diensten, zoals onderhoudswerkzaamheden, bewaking

cultuurhistorie. De aanwezigheid van een faciliterend aanbod

et cetera. Om investeringen in deze voorzieningen beter tot

van dag- en verblijfshoreca en van een toeristisch-recreatieve

rendement te brengen, is seizoensverlenging wenselijk.

infrastructuur (denk aan fiets-, wandel- en ruiterpaden) is nodig
om in de vraag te voorzien. Hoe dit aanbod er in de Amerstreek

Investeren in de kwaliteit van de jachthavens in de Amerstreek is

uitziet en welke investeringen en uitbreidingen gewenst zijn,

van groot belang. De regio profiteert immers sterk van hun aan-

beschrijven we in figuur 2.3.

wezigheid. Naast booteigenaren en –huurders trekken jachthavens mensen aan die ‘bootjes kijken’. De gebruikers en

Figuur 2.3: Toeristisch-recreatief aanbod in 2004

bezoekers van de jachthavens zorgen tevens voor bestedingen

Index (NL=100), aantal bedrijven per 10.000 inwoners

in winkels en/of horeca-gelegenheden in de omgeving van
de jachthavens. Ook het in de Drimmelse jachthaven gelegen

125

Biesbosch Bezoekerscentrum trekt veel bezoekers (70.000
in 2004, tabel 2.1). Daarnaast worden vanuit de jachthavens

100

tochten naar de Biesbosch georganiseerd. De jachthavens zijn,

75

kortom, te beschouwen als een centrum van (water)recreatie.

50

Naast de eigen voorzieningen kan de Amerstreek profiteren

25
drankverstrekkers

Drimmelen
West-Brabant

restaurants

hotels

Geertruidenberg
Nederland

Oosterhout

Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking CBS

van de uitstralingseffecten van nabijgelegen attracties met
een bovenregionale functie, zoals de Efteling in Kaatsheuvel,
Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek en het Land van
Ooit in Drunen. Ook de ligging nabij Breda is van groot belang
bij de ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve aanbod in

Drimmelen beschikt over het relatief grootste toeristisch

de Amerstreek. Breda heeft als historische stad een breed toe-

recreatieve aanbod binnen de Amerstreek (zie figuur 2.3).

ristisch-recreatief aanbod en trekt veel toeristen.

Dit uit zich vooral in het aantal daghoreca-gelegenheden
(drankverstrekkers en restaurants). Het grootste deel van deze
daghoreca-gelegenheden ligt in de nabijheid van de Biesbosch. Opvallend is het achterblijvende hotelaanbod in alledrie de gemeenten. Binnen West-Brabant blijkt dit aantal in
Breda het hoogst te zijn, maar ook daar ligt het aantal hotels ten
24

Kansen voor agrotoerisme in de Amerstreek?
In landelijke gebieden waar de agrarische sector onder druk

Box 2.1: Ontwikkeling agrotoerisme;

staat, wordt agrotoerisme vaak genoemd als optie om werk-

enkele kanttekeningen

gelegenheid te behouden. Agrotoerisme komt veel voor in

Het agrotoerisme biedt boeren een nieuwe kans om

de vorm van kleinschalige campings bij boerderijen, maar

neveninkomsten te verwerven. Daarnaast kan het de

ook in de vorm van verkoop van landbouwproducten en het

toeristisch-recreatieve mogelijkheden in een gebied

aanbieden van recreatieve activiteiten. Vooral voor agrarische

vergroten. Desondanks zijn er enkele kanttekeningen

bedrijven die niet mee willen of kunnen gaan in de trend van

te plaatsen bij het stimuleringsbeleid dat de overheid

schaalvergroting kan deze verbreding een uitkomst bieden.

voert met betrekking tot de ontwikkeling van het agro-

Het landelijk gebied in Nederland neemt 23 procent van het

toerisme.

aantal overnachtingen voor zijn rekening en 5 procent van de
totale dagrecreatie. Bovendien zit er de komende jaren nog

Ten eerste is agrotoerisme vaak in strijd met bestem-

enige groei in de markt voor dag- en verblijfsrecreatie bij agro-

mingsplannen. Weliswaar is het vaak wenselijk om

toeristische aanbieders (Recron, 2005).

landbouwactiviteiten te verbreden, maar hier kunnen lange procedures aan voorafgaan. Ten tweede

Het agrotoerisme wordt vanuit de overheid ondersteund in

levert agrotoerisme een beperkte bijdrage aan de

het kader van plattelandsontwikkeling. Voor de revitalisering

werkgelegenheid en het bruto regionaal product.

van het platteland zijn namelijk gelden van de landelijke en

Bovendien zijn mini-campings bij boerderijen niet seizoens-

provinciale fondsen beschikbaar. Volgens de provincie Noord-

bestendig en zal die vorm van agrotoerisme dus geen

Brabant maken gemeenten in de Amerstreek echter nog

structurele bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

weinig gebruik van deze subsidiegelden. Het verdient dus

Tot slot hebben de agrotoeristische ondernemers als

aanbeveling de mogelijkheden die er zijn om subsidies in te

gevolg van stimulering van het agrotoerisme door de

zetten, beter te benutten in de Amerstreek. Naast deze fondsen

overheid met minder strenge regelgeving te maken dan

zijn er gelden beschikbaar via het Regionaal Actieprogramma

de professionele recreatiebedrijven. De agrotoeristische

West-Brabant (REAP). Het REAP is een stimuleringsprogramma

ondernemers kunnen hierdoor hun accommodaties

van overheid en bedrijfsleven om via praktijkprojecten de

vaak tegen een lagere prijs aanbieden. Hierdoor treedt

werkgelegenheid in de regio te verbeteren en de concurren-

oneerlijke concurrentie op en wordt de kwaliteit van

tiekracht van bedrijven te versterken. Met hulp van het REAP is

het totale aanbod doorgaans verlaagd. RECRON pleit er

een project gestart om het toeristisch-recreatieve aanbod op

daarom voor te stoppen met het stimuleren van agro-

het West-Brabantse platteland te verbeteren: Boer-gondisch

toerisme. Hierdoor ontstaat eerlijke concurrentie en

West-Brabant. Twee agrarische bedrijven uit de Amerstreek

komen de agrotoeristische bedrijven die werkelijk van

participeren in dit project. Men kan zich echter afvragen of de

toegevoegde waarde kunnen zijn voor de sector, van-

ontwikkeling van het agrotoerisme in de toekomst werkelijk

zelf bovendrijven.

9

kan bijdragen aan een sterke ontwikkeling van de toeristisch
recreatieve sector in de Amerstreek.

Bron: RECRON, 2005 en persbericht RECRON 26 januari 2005

In box 2.1 worden enkele kantekeningen beschreven bij de
ontwikkeling van agrotoerisme.
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9 Voor meer informatie over boer-gondisch West-Brabant zie: www.boer-gondisch.nl.

Kwaliteitsverbetering van het aanbod richten op ‘Wellness’

diverse vrijetijdsactiviteiten met elkaar te combineren. Hier-

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, zijn niet

mee kunnen zij optimaal gebruik maken van hun vrije tijd

alleen investeringen in de kwaliteit van jachthavens noodzake

en de belevenis maximaliseren. Daarom zoeken toeristen

lijk. De kwaliteit van het gehele toeristisch-recreatieve aanbod

in toenemende mate naar locaties alwaar zij verschillende

moet continu op de agenda staan. Dat geldt niet alleen voor

activiteiten met elkaar kunnen combineren (NRIT, 2005).

de Amerstreek, maar voor de gehele toeristisch-recreatieve

De Amerstreek –en de grotere regio waarin deze streek ligt–

sector. In de Amerstreek is het aanbod aan luxe verblijfs

biedt een dergelijk totaalpakket: waterrecreatie in en rondom

accommodaties echter relatief gering. Toeristen hebben in

de Biesbosch, cultuurhistorie in Geertruidenberg, Oosterhout

toenemende mate behoefte aan comfort en gemak. Dit uit

en Raamsdonk en natuur in met name Oosterhout en Drimme

zich in een sterke toename van de vraag naar luxueuze toe-

len. Daarnaast liggen grote attracties in de nabijheid en is er met

ristische voorzieningen en zien we bijvoorbeeld terug in de

Breda bovendien een aantrekkelijke stad binnen handbereik.

trend van ‘wellness’ (NRIT, 2005).
De huidige situatie in de Amerstreek biedt echter nog volWellness is een trend die illustratief is voor de toenemende

doende aanleiding om de afstemming en de relaties binnen

vraag aan luxe in vrijetijdsbeleving. Deze trend is vanuit de Al-

het toeristisch-recreatieve aanbod te verbeteren. Momenteel

pen overgewaaid naar Duitsland en Nederland. Wellness staat

is de relatie tussen recreatieve mogelijkheden op het land en

voor ‘jezelf goed voelen’ en is een trend die van grote invloed

die op het water nog te gering in de regio. Hetzelfde geldt

is op toerisme en recreatie. De trend kan worden vertaald

voor de relatie tussen dag- en verblijfsrecreatieve mogelijk

naar zingeving, maar ook naar goede voeding, beweging en

heden en de relatie tussen het toeristisch-recreatief aanbod in

gezondheid. Hier liggen kansen voor een water- en natuur-

de Amerstreek met de omliggende regio (Breda, de Efteling,

rijk gebied als de Amerstreek, maar dan moet er wel een

de Beekse Bergen, het Land van Ooit et cetera). Bij verbete-

faciliterend toeristisch-recreatief aanbod aanwezig zijn.

ring van afstemming en relaties binnen het toeristisch-recre-

In het kader van wellness zien we dat steeds meer toeristen/

atieve aanbod denken wij onder meer aan arrangementen

recreanten behoefte hebben aan activiteiten als golfen,

en investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

paardrijden, fietsen en zeilen. Daarnaast kan wellness worden

Initiatieven van samenwerkende toeristische ondernemers

vormgegeven door luxe verblijfs- of dagrecreatieve accom-

in de vorm van arrangementen, bieden veel mogelijkheden.

modaties die gericht zijn op schoonheid en gezondheid.

Dit kan bijvoorbeeld door dagrecreatieve voorzieningen met

Denk aan beautyfarms, healthclinics en sauna’s.

verblijfsaccommodaties te verbinden. Hierdoor kan het ver-

De Amerstreek leent zich voor toerisme gericht op dit soort

blijf van bezoekers in de regio worden verlengd, waarmee de

luxe accommodaties ofwel kuuroorden. Het huidige aanbod

economische spin-off groter wordt.

van activiteiten en vooral van luxe accommodaties moet
echter worden uitgebreid om werkelijk vorm te geven aan

In West-Brabant wordt overigens al wel aan de ontwikkeling

het wellness-imago van de regio. Aangezien wellness een

van thematische arrangementen gewerkt. Een mooi voor-

thema is dat toeristen zowel in zomer als winter naar de regio

beeld is de samenwerking in het kader van ‘de Wijde Bies-

kan trekken, kan het wellness-imago leiden tot seizoensver-

bosch’. Hierin proberen de drie Gemeenten uit de Amerstreek

breding. Gezien de sterke concentratie van de toeristische

en Werkendam gezamenlijk meer economisch voordeel te ha-

vraag in de zomermaanden, kan een toeristisch aanbod dat

len uit toerisme en recreatie in en om de Brabantse Biesbosch.

ook in de wintermaanden aantrekkelijk is een grote bijdrage

Het project ‘Brabant aan de Biesbosch’ moet ervoor zorgen

leveren

dat bezoekers langer in de regio blijven en dat ze regelmatig terugkomen. Inmiddels is er al een aantal arrangementen

Benutten van kansen door afstemming aanbod

in de regio opgezet. Dit initiatief verdient navolging in een

Kansen liggen er niet alleen in het uitbreiden of upgraden

groter regionaal kader, waarbij bijvoorbeeld ook Breda en de

van het aanbod. Ook het beter benutten van het huidige

gemeenten met de grote toeristische trekkers worden betrok-

aanbod is van groot belang. Toeristen wensen tegenwoordig

ken, zoals Loon op Zand en Hilvarenbeek. Daarnaast biedt het

een compleet toeristisch-recreatief aanbod. Hoewel de hoe-

verbinden van watergebonden met landgebonden recreatie

veelheid vrije tijd van de toeristische consument is gestegen,

nog veel mogelijkheden voor verbetering in de Amerstreek.

is de beleving van deze consument vaak ‘druk, druk, druk’.
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Als gevolg hiervan zijn toeristen vaak op zoek naar een

Ook investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastruc-

totaalpakket, waarin zij de mogelijkheid hebben om

tuur leiden tot een betere afstemming van het aanbod.

Een initiatief dat inmiddels in de regio is opgepakt, is de aanleg

van de één op de andere dag is gebeurd, maar hier is een

van het fietsknooppuntennetwerk.10 Door onder meer beziens-

lange adem voor nodig. De samenwerking moet zich niet

waardigheden in de regio, horecagelegenheid en detailhandel

beperken tot de regio Amerstreek/Wijde Biesbosch. Voor de

met elkaar te verbinden, kan zo’n knooppuntennetwerk leiden tot

ontwikkeling van de verblijfsrecreatie in de regio kan pro-

veel (economische) spin-off. Het opzetten van een soortgelijke

motie van de ligging nabij de grote attractieparken en

structuur voor wandelpaden en ruiterroutenetwerken kan

Breda ook van belang zijn. Het besef dat promotie van el-

toerisme en recreatie in de regio nog een extra impuls geven.

kaars sterke kanten de toeristisch-recreatieve sector in de

In andere delen van West-Brabant zijn reeds initiatieven opge-

gehele regio kan verbeteren, moet bij zowel ondernemers

zet voor wandel- en ruiterroutenetwerken.

als overheid nog (verder) groeien. Voor wat betreft het
betrekken van ondernemers blijkt uit onderzoek dat

De VVV-Oosterhout speelt een belangrijke coördinerende rol

nagenoeg alle ondernemers en organisaties de toegevoeg-

bij het afstemmen van toeristisch-recreatieve activiteiten in de

de waarde van een promotie onder de vlag en noemer van

Amerstreek. Zo neemt zij onder meer de coördinatie op zich

de Biesbosch onderschrijven (Gemeente Drimmelen et al.,

van het Marketingactieplan voor de Biesboschregio. Hierin

2004). Tijdens het uitvoeren van het actieplan en vooral de

worden kansen voor betere afstemming van het aanbod in

uitwerking van de toeristische producten en promotie zullen

de Biesboschregio beschreven en vertaald naar een actieplan.

ondernemers bij het proces betrokken moeten worden.

Daarover meer in de volgende paragraaf.

De geringe organisatiegraad en de kleinschaligheid van het
toeristisch-recreatieve ondernemerschap in de Amerstreek zal

Gezamenlijke promotie van de regio

dit niet vergemakkelijken en vereist constante betrokkenheid

Een project dat ook een gezamenlijke aanpak verdient, is de

van ondernemers. Hierover meer in de volgende paragraaf.

promotie van de regio. Om de Amerstreek/Wijde Biesbosch
te positioneren als een aantrekkelijk toeristisch gebied is

Verbeter organisatiegraad van het bedrijfsleven

promotie noodzakelijk. Veel toeristen die in Nederland op

Om initiatieven vanuit de sector meer kracht bij te zetten,

vakantie gaan, maken echter in eerste instantie de keus voor

is samenwerking onontbeerlijk. Dat geldt even goed voor

een bepaalde provincie. Het Brabants Bureau voor Toerisme

ondernemers als voor overheden. Verdere kwaliteitsverbete-

heeft met zijn project ‘Bijzonder Brabant’ een goede aanzet

ring van het toeristisch-recreatieve aanbod vraagt veel van

gegeven voor brede promotie van de provincie, maar het

het ondernemerschap. De toeristisch-recreatieve sector is

daadwerkelijk op de kaart zetten van de provincie Noord

immers constant in beweging, waardoor ondernemingen zich

Brabant als vakantieregio is nog onvoldoende volgens veel

continu zullen moeten vernieuwen.

11

betrokkenen (overheid en bedrijfsleven) in de Amerstreek.
Hoewel veel ondernemers uit de toeristisch-recreatieve secBinnen (West-)Brabant moet de Amerstreek/Wijde Biesbosch

tor verenigd zijn in belangenorganisaties als de RECRON, zijn

zijn eigen plaats zien te veroveren. Ondanks het rijke dag-

nog veel ‘vooral kleine toeristische ondernemers’ niet geor-

recreatieve aanbod in de regio is het gebied bij veel

ganiseerd in een belangenvereniging. Uit Rabobank Cijfers

Nederlanders onbekend als vakantiebestemming: het heeft

& Trends blijkt dat in de horeca en recreatie relatief weinig

geen eenduidig en onderscheidend imago. Voor de ont-

samenwerking is tussen ondernemers (Rabobank Nederland,

wikkeling van de sector, het aantrekken van investeerders

2005). Samenwerking is van groot belang voor ondernemers

en toeristen, is het imago van de regio van groot belang.

om bijvoorbeeld gezamenlijk een vuist te kunnen maken

Het creëren of verbeteren van een imago van een regio

tegen ongewenste ontwikkelingen in een regio of om juist

kan met zogeheten regiomarketing of ‘branding’. Dit vergt

gewenste ontwikkelingen te promoten.

investeringen van zowel de overheid als de gevestigde

Veel ondernemers zien helaas niet het belang in van samen-

bedrijven. Momenteel werken de drie gemeenten in de

werking. In de snel veranderende toeristisch-recreatieve sec-

Amerstreek samen met Werkendam aan de uitvoering

tor wordt van ondernemers echter geëist dat zij visie hebben

van een Marketingactieplan dat is opgesteld voor de regio

en dat zij durven te investeren. Vooral veel kleine toeristische

Amerstreek/Wijde Biesbosch. In dat kader wordt gewerkt

ondernemers hebben vaak moeite met investeringen die niet

aan het vergroten van de economische spin-off van toe-

direct en uitsluitend de eigen bedrijfsvoering ten goede ko-

risme en recreatie in de Amerstreek/Wijde Biesbosch door

men. Ook overheden zijn gebaat bij een beter georganiseerd

productontwikkeling rondom het thema ‘Biesbosch’.

bedrijfsleven, aangezien deze een professionelere input kan

Het neerzetten van Brabant aan de Biesbosch is niet iets wat

geven en meer betrokken is bij het beleid.

10 Met behulp van subsidies van de Europese Unie, de Provincie Noord-Brabant, SES West-Brabant en de betrokken gemeenten is in 2003 begonnen met de
aanleg van een West-Brabant dekkend fietsknooppuntensysteem. Hiermee worden, met behulp van een fietsroute, de bezienswaardigheden in West-Brabant
met elkaar verbonden. De kaarten van de fietsroute worden breed aangeboden bij onder meer VVV’s, Toeristen Informatiepunten, fietscafé’s, campings en
hotels.
11 In deze paragraaf wordt gesproken over de regio Amerstreek/Wijde Biesbosch, aangezien er op het terrein van promotie op toeristisch-recreatief vlak
inmiddels samenwerking is opgezet tussen de Gemeenten in de Amerstreek en de Gemeente Werkendam.
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Voer een integraal en gedragen toeristisch beleid

Onze aanbevelingen richten zich op de vraag hoe we deze

Goed georganiseerde ondernemers vormen een gelijkwaar-

sterktes beter kunnen benutten. De belangrijkste aanbevelin-

digere partner voor de overheid. Toch hebben ondernemers

gen die in dit hoofdstuk zijn gedaan, betreffen investeringen

vaak het gevoel dat de overheid het ‘ware’ ondernemerschap

in de kwaliteit van het aanbod, afstemming van het aanbod

miskent. Bij het uitbreiden en/of veranderen van de onder

en een betere samenwerking. Deze samenwerking vormt de

neming stuit een ondernemer vaak op regelgeving.

rode draad van dit hoofdstuk en van dit rapport als geheel. Er

In dit kader is het van groot belang dat het beleid van de

is een duidelijke behoefte aan betere samenwerking tussen

(lokale) overheid transparant en integraal is opgesteld. In zo’n

overheden en ondernemers. De belangrijkste vlakken van

integrale benadering wordt het beleid op toerisme en recrea

samenwerking waarop winst te behalen is, zijn:

tie in samenwerking en afstemming bepaald door de verschillende betrokken afdelingen binnen de gemeente. Vaak hebben verschillende afdelingen hun eigen ideeën over de rol

> Gezamenlijk aanpakken van de toeristisch-recreatieve
infrastructuur.

van toerisme en recreatie. Deze versnippering zorgt vaak voor

> Vormen van arrangementen.

verkokerd beleid dat niet alle aspecten behandelt, niet goed

> Versterken van het imago van de regio.

is afgestemd op ander beleid en soms zelfs tegenstrijdig hier-

> Afstemmen van het toeristisch-recreatieve beleid

mee is. Een ander bezwaar van ondernemers richting de (loka-

tussen de gemeenten.

le) overheid is dat ze vaak niet goed op de hoogte zijn van de

> Voorlichting over dit beleid aan toeristische ondernemers.

visies, plannen, projecten en subsidiemogelijkheden die door

> Betrekken van ondernemers bij de vorming en uitvoering

de overheid worden geboden. Ondernemers weten veelal niet
waar ze terecht kunnen voor welke vraag. Het aanwijzen van
een centraal aanspreekpunt voor toeristisch-recreatieve vraag-

van dit beleid.
> Verbeteren van de organisatiegraad van toeristische
ondernemers.

stukken in de (grote) regio verdient daarom aanbeveling.
Daarnaast kan de overheid middels voorlichtingsbijeenkom-

Initiatieven om de samenwerking tussen Gemeenten in de

sten, de ondernemer informeren. Deze voorlichting kan bij-

regio te versterken zijn reeds genomen in het kader van het

voorbeeld zijn gericht op het toelichten van het beleid en het

project ‘Brabant aan de Biesbosch’. Dit is een zeer goed initi-

belang en de mogelijkheden van overheidsubsidies en pro-

atief en een mooi uitgangspunt voor verdere en intensievere

fessionalisering van de sector. Overigens zou op deze bijeen-

samenwerking. De belangrijkste uitdaging is het betrekken van

komsten geen sprake moeten zijn van eenrichtingsverkeer.

de ondernemers bij de ontwikkelingen in de sector. Vergroten

Beter zijn interactieve bijeenkomsten waar ondernemers ook

van de organisatiegraad van ondernemers is daarbij cruciaal.

hun visie op de sector en het beleid kunnen geven. Daarnaast

De mogelijke rol van de overheid lijkt hierbij gering te zijn.

verdient het aanbeveling samenwerking te zoeken met be-

Zelf wijst de overheid terecht op de eigen verantwoordelijk-

staande belangenorganisaties in de sector, zoals de RECRON,

heid van de ondernemer. Maar ook voor de overheid zijn de

de Kamer van Koophandel en de VVV.

belangen groot. Initiatieven waarbij de gemeenten nauw samenwerken met instanties als de Kamer van Koophandel, de

2.5 Conclusies

VVV’s en de RECRON kunnen het vonkje vormen waardoor de

Het belang van de toeristisch-recreatieve sector in de Amer-

motor op gang komt. Alles draait hierbij om een ondernemende

streek is het afgelopen decennium toegenomen. Met uitzon-

overheid die de samenwerking initieert en ondernemers die

dering van Oosterhout bleef de ontwikkeling echter achter bij

verder durven te kijken dan hun korte termijn belangen.

die van Nederland als geheel. Daarnaast valt op dat het aandeel van de sector in de lokale economie relatief klein is, ondanks de ligging in een gebied met potentieel. Hier liggen dus
kansen voor verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector in de Amerstreek. Daarbij moet worden uitgegaan
van de ‘eigen’ sterktes van het gebied, te weten:
> D
 e ligging nabij de Biesbosch en de vele mogelijkheden
voor waterrecreatie.
> D
 e ligging nabij landelijke toeristische trekkers als de
Efteling, de Beekse Bergen en het Land van Ooit en nabij
steden als Breda, Rotterdam en Antwerpen.
> D
 e diversiteit aan toeristisch-recreatieve voorzieningen; de
combinatie van waterrecreatie, cultuurhistorie en natuur
maakt het gebied uniek.
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3

ningen en daalt de hoeveelheid beschikbare arbeid. Daardoor

leefbaarheid
kernen

daalt vervolgens de aantrekkelijkheid voor nieuwe economische activiteiten. Het gevaar van deze negatieve spiraal is
dat de kern langzaam “in slaap valt” en de leefbaarheid en de
vitaliteit er steeds meer onder druk komen te staan. Vooral
voor de achterblijvende ouderen rijzen de problemen. Zij zijn
minder mobiel, minder geneigd om te verhuizen en daardoor
veel meer aangewezen op de aanwezige voorzieningen.
Dit proces speelt in meer of mindere mate in veel kleine
kernen in Nederland en wordt door veel factoren beïnvloed.
In dit hoofdstuk nemen we de acht kleine kernen van de
Amerstreek onder de loep. Hoe onderscheiden zij zich van
de grotere kernen in de regio en van andere kleine kernen

3.1 Inleiding

in ons land? Welke specifieke knelpunten doen zich er voor?

Ruim 15 procent van de Nederlandse bevolking woont in een

We kijken ook naar mogelijke oplossingen. Hoe kan de regio

kern met minder dan vijfduizend inwoners, een zogeheten

leren van andere gebieden en welke initiatieven zijn er tot

kleine kern. In veel van deze kernen staat de leefbaarheid

dusver genomen om de kleinekernenproblematiek in de

onder druk. Versnelde vergrijzing, afnemend voorzieningen-

Amerstreek tegen te gaan?

niveau, gebrek aan geschikte woonruimte voor jongeren en
nomische knelpunten. Niet voor niets telt ons land een groot

3.2 Bevolkingsontwikkeling
in de kleine kernen

aantal verenigingen voor kleine kernen en bestaan er veel

De definitie van een kleine kern verschilt per instantie. Ook de

dorpsraden die nauw samenwerken met gemeenten om de

provinciale overheden gebruiken verschillende definities. In

problemen op te lossen.

deze studie hanteren we een bovengrens van 5.000 inwoners,

ouderen en slecht openbaar vervoer leiden tot sociaal-eco-

overeenkomstig de definitie van de vereniging kleine kernen
Bovenstaande trends zijn nauw met elkaar verbonden en

Noord-Brabant. Onder die grens spreken we van een kleine

versterken elkaar, waardoor de leefbaarheid in veel gevallen

kern. Tabel 3.1 geeft een eerste indruk van de omvang van de

in een neerwaartse spiraal terechtkomt. De laatste jaren is de

kernen in de Amerstreek. In de regio liggen veertien kernen,

schaal van voorzieningen vergroot. Hierdoor is het draagvlak

waarvan acht kleine kernen. Dit zijn Drimmelen, Hooge Zwa-

in veel kleine kernen te klein om dergelijke voorzieningen te

luwe, Lage Zwaluwe en Wagenberg in gemeente Drimmelen,

behouden. Daarnaast is de mobiliteit van mensen veel groter

Raamsdonk in gemeente Geertruidenberg en Den Hout, Dorst

dan vroeger, waardoor het voor de inwoners gemakkelijker is

en Oosteind in gemeente Oosterhout. De overige kernen, Ter-

om gebruik te maken van voorzieningen buiten de eigen kern.

heijden, Made, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Ooster-

Door deze twee trends vertrekken veel voorzieningen van

hout en Teteringen, hebben meer dan 5.000 inwoners.12 Van

kleine kernen naar grotere kernen. Een lager voorzieningen-

de totale bevolking in de Amerstreek woont ongeveer 45 pro-

aanbod maakt de kern minder aantrekkelijk als woonplaats.

cent in de stad Oosterhout. Ongeveer 40 procent woont in de

Bovendien daalt de werkgelegenheid door deze inkrimping.

overige (middel)grote kernen. In de kleine kernen wonen bijna

Samen met een gebrek aan geschikte woonruimte zijn dit re-

16.000 inwoners, gelijkstaand aan 15 procent van de bevol-

denen voor veel mensen, vooral jongeren, om te vertrekken

king. Gemeente Drimmelen beschikt over de meeste kleine

naar een grotere plaats. Doordat een belangrijk deel van de

kernen. Bovendien zijn daar nog drie kleine dorpen gelegen

bevolking vertrekt, is er nog minder draagvlak voor voorzie-

die tot één van de zes kernen worden gerekend.13

Tabel 3.1: Aantel inwoners per kern op 1 januari 2005
	Drimmelen
Drimmelen

Inwoners
615

Geertruidenberg
Raamsdonk

Inwoners

1.235

Oosteind

1.355

Dorst

2.315

1.635

Geertruidenberg

6.780

Wagenberg

2.235

Raamsdonksveer

11.865

Terheijden
Made

4.110

Inwoners

Den Hout

Hooge Zwaluwe

Lage Zwaluwe

Oosterhout

2.215

Oosterhout

48.010

Teteringen

6.505

6.400
11.630

Bron: CBS

12 Teteringen behoort tot de gemeente Breda. De kern is echter onderdeel van het werkgebied van Rabobank Amerstreek en is hier daarom wel meegenomen.
13 De dorpen Blauwe Sluis, Oud-Drimmelen en Heikant worden respectievelijk tot de kernen Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en Drimmelen gerekend.
Een heel klein deel van de kern Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk) hoort ook bij de gemeente Drimmelen maar is hier niet meegerekend.
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De bevolking speelt een belangrijke rol in de sociaal-eco-

inwoners in de leeftijd 55 tot 65 jaar houdt echter wel in dat

nomische situatie in kleine kernen. Vooral de processen van

ook in de toekomst nog een forse vergrijzing van de bevol-

ontgroening en vergrijzing worden er vaak als oorzaken

king is te verwachten, zeker als het vertrek van jongvolwas-

gezien van afnemende vitaliteit. Om het draagvlak voor

senen doorzet.

voorzieningen te behouden en aantrekkelijk te blijven voor
nieuwe bedrijven, is het van belang om de bevolking in de
kleine kernen ten minste te behouden.

3.3 Tekort aan woningen voor ouderen
en starters
De hierboven beschreven trends worden in het algemeen als
belangrijke problemen aangewezen in de kleine kernen en

Figuur 3.1: Bevolkingsontwikkeling 1998 - 2005

ook als zodanig erkend door de lokale overheden. Zo krijgen
40%

starters en ouderen ruim aandacht in de woonvisies van de

30%

drie gemeenten. In alledrie de visies wordt aangegeven dat

20%

er in de gemeente als geheel een tekort bestaat aan starters-

10%

en seniorenwoningen. Voor starters zijn simpelweg te weinig

0%

goedkope woningen beschikbaar. De gemeenten geven aan

-10%

dat zij verschillende middelen inzetten om dit tekort terug te

-20%

dringen (gemeente Drimmelen, 2004a; gemeente Geertrui-

-30%
totaal

0-14

15-34

kleine kernen Amerstreek
grote(re) kernen Amerstreek

35-54

55-64

65+

kleine kernen Nederland
grote(re) kernen Nederland

denberg, 2004; gemeente Oosterhout, 2004b). In dat kader
wordt het bouwen van woningen in de duurdere segmenten
van de markt genoemd. Dit moet bewoners van goedkopere

Bron: CBS, bewerking Rabobank

(huur)woningen stimuleren om door te stromen. Hierdoor
zouden goedkope woningen vrij kunnen komen voor starters.

Figuur 3.1 laat zien dat de omvang van de totale bevolking

Een veel voorkomend probleem hierbij is dat dure woningen

in de kleine kernen van de Amerstreek sinds 1998 nauwe-

mensen van buiten de regio trekken, waardoor de regio hier

lijks is veranderd. Er zijn uiteraard wel onderlinge verschillen.

voor wat betreft de doorstroming slechts in geringe mate

Zo daalde de bevolking in het plaatsje Drimmelen met onge-

van kan profiteren. Om daarom op korte termijn te kunnen

veer 4 procent, terwijl in Dorst het aantal inwoners met 4,5

voorzien in de behoefte aan meer starterwoningen, zullen

procent groeide. Kijken we naar de verschillende leeftijds

ook goedkopere woningen moeten worden gebouwd. Ook

groepen, dan blijkt dat de jonge beroepsbevolking (15 tot en

hiermee houden de gemeenten rekening.

met 34 jaar) de enige groep is die in omvang daalde, maar
wel in hevige mate. Met ruim 24 procent was de afname het

Zij schenken tevens aandacht aan woningen voor ouderen

grootst in Lage Zwaluwe en met ruim 13 procent het laagst in

door in de bouwopgave in te zetten op goedkope huurwo-

Hooge Zwaluwe. Uit de figuur blijkt dat ook in geheel Neder-

ningen en speciale seniorenwoningen. Veel ouderen bezetten

land het aantal jongvolwassenen fors afnam. In de Amerstreek

met een één- of tweepersoonshuishouden een ééngezins

kan een deel van die afname worden verklaard uit de natuur-

woning. Als zij kunnen verhuizen naar een seniorenwoning,

lijke ontwikkeling van de bevolking. Voor de kleine kernen in

komt hun woning vrij voor andere groepen op de woning-

de Amerstreek geldt echter ook dat een groot deel van de jon-

markt. Seniorenwoningen trekken doorgaans minder mensen

geren is vertrokken naar een andere woonplaats.

van buitenaf. Ten eerste omdat ouderen eerder geneigd zijn om
in hun eigen woonplaats te blijven wonen. Ten tweede gaat het

Figuur 3.1 laat tevens zien dat het aantal 65-plussers in de

vaak om huurwoningen. In tegenstelling tot koopwoningen

kleine kernen fors is toegenomen. Daardoor is de bevolking in

zijn die gemakkelijker toewijsbaar aan de eigen bevolking.

die kernen de afgelopen jaren behoorlijk vergrijsd, veel meer
dan landelijk.14 De vergrijzing tussen 1998 en 2005 was echter

In de woonvisies van met name Geertruidenberg en Ooster

minder sterk dan in de grotere kernen in de Amerstreek. De

hout gaat echter minder specifieke aandacht uit naar

verschillen tussen de kernen zijn erg groot. In Drimmelen en

starters- en seniorenwoningen in de kleine kernen. Om de

Oosteind groeide het aandeel van 65-plussers in de totale be-

jongvolwassenen en ouderen hier te behouden, is voldoen-

volking met 45 procent en ook Den Hout en Dorst vergrijsden

de aanbod van geschikte woonruimte voor beide groepen

behoorlijk. Hooge Zwaluwe en Wagenberg kenden daarente-

essentieel. Naast een uitwerking van de bouwopgave naar

gen juist een lichte daling van dit aandeel. In de acht kleine

type woning en prijsklasse op gemeenteniveau, is een derge-

kernen samen staat het aandeel van 65-plussers in de totale

lijke uitwerking voor de kleine kernen belangrijk. Gemeente

bevolking op 12,5 procent. In vergelijking met heel Nederland

Drimmelen heeft in haar woonvisie een dergelijke uitwer-

(14 procent) valt dat nog mee. De grote stijging van het aantal

king gemaakt. Daarin is de bouwopgave van 600 woningen

32
14 Met vergrijzing wordt gedoeld op de groei van het aandeel van 65-plussers in de totale bevolking. Het gaat dus niet om de groei van het aantal
65-plussers. Als bijvoorbeeld alle leeftijdsgroepen even hard zijn gegroeid, is het aantal 65-plussers wel gestegen, maar is er geen sprake van vergrijzing.

schematisch verdeeld over het type woning, de prijsklasse

land. Daaruit blijken nogal wat verschillen. Zoals verwacht

en de kern. Het is moeilijk aan te geven of hiermee in de

kunnen we stellen dat het winkelaanbod in kleine kernen

vraag naar bepaalde woningen in een bepaalde kern wordt

lager is dan in grotere kernen. Voor de kleine kernen in de

voorzien en of de bouw van die woningen tien jaar gele-

Amerstreek geldt nog een aantal opvallende kenmerken.

den het vertrek van jongvolwassenen (deels) had kunnen

De belangrijkste daarvan is het zeer lage aanbod van dage-

voorkomen. Het geeft echter wel aan dat de Gemeente het

lijks winkelaanbod. Daarbij moet vooral worden gedacht

belang van specifiek woonbeleid in de kleine kernen inziet.

aan winkels in levensmiddelen en drogisterijen. Het aanbod

Voor zover dit nog niet leeft bij de andere Gemeenten, is het

daarvan ten opzichte van de bevolking is in de kleine kernen

sterk aan te raden om ook hier aandacht aan te schenken.

van de Amerstreek half zo groot als in kleine kernen in heel
Nederland. Binnen de regio zijn de verschillen echter groot.

Het bouwen van goedkope woningen is niet gemakke-

De grootste problemen doen zich voor in Drimmelen, Hooge

lijk. Vaak blijkt gedurende de sanering van de grond of de

Zwaluwe, Raamsdonk, Den Hout en Oosteind, temeer omdat

bouw zelf dat de gewenste lage verkoopprijs niet haalbaar is.

deze kernen niet dicht in de buurt van een grotere kern liggen.

Dit maakt het beleid van de Gemeente, bijvoorbeeld om

Uit een enquête van gemeente Drimmelen blijkt dat winkels

een bepaald percentage van de nieuwbouw goedkoop te

voor de dagelijkse boodschappen bij de inwoners van Drim-

maken, sterk afhankelijk van externe factoren. Voor dit pro-

melen en Hooge Zwaluwe op nummer 1 staat van belang-

bleem zijn echter oplossingen te verzinnen. Te denken valt

rijkste gebreken (Gemeente Drimmelen, 2004b). Vooral voor

aan bouwen in samenwerking met woningbouwvereni-

de oudere bevolking geeft dit problemen, aangezien zij door-

gingen. Gezien hun maatschappelijke doelstelling en het

gaans minder mobiel zijn en daardoor meer aangewezen zijn

ontbreken van een winstoogmerk zijn zij eerder geneigd

op de eigen kern.

om aan projecten deel te nemen die minder of geen winst
opleveren. Oplossingen kunnen gezocht worden in bij-

Een ander knelpunt is het geringe aanbod van zorgvoorzie-

voorbeeld het ontwikkelen van starterwoningen gecombi-

ningen in kleine kernen. Figuur 3.3 vergelijkt het aanbod van

neerd met dure seniorenwoningen, waarbij ook ruimte is voor

een drietal soorten zorgvoorzieningen in de kleine kernen in

de nodige voorzieningen. De marges die op de duurdere
woningen zitten, kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van

Figuur 3.2: Winkelvoorzieningen (2005)
Index ten opzichte van Nederland (NL = 100)

de starterwoningen. Verder kan men denken aan het omvormen of vernieuwen van bestaande gebouwen tot woningen
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voor starters of ouderen. Bekende voorbeelden zijn het om-

100

vormen van oude boerderijen, oude scholen, postkantoren en
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niet gebruikte overheidsgebouwen tot nieuwe woningen.
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3.4 Gebrek aan voorzieningen in de kleine
kernen is grootste knelpunt
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basisvoorzieningen in de drie gemeenten redelijk in verhouding staat met dat in heel Nederland. Voor kleine kernen geldt

Bron: ABF Research - SYSWOV, bewerking Rabobank

in het algemeen een lager voorzieningenniveau.
Zo ook in de Amerstreek. In de regio wordt het gebrek aan
voorzieningen zelfs als het grootste knelpunt gezien. Het is

Figuur 3.3: Zorgvoorzieningen (2005)
Index ten opzichte van Nederland (NL = 100)

niet reëel om een winkelstraat, een ziekenhuis en een bios
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coop in elke kern te verwachten. Daarvoor zal men in de

100

meeste gevallen toch naar een grotere plaats moeten. De aan

75

wezigheid van een aantal basisvoorzieningen is echter wel

50

belangrijk, zoals winkels voor dagelijkse boodschappen en
de juiste zorgvoorzieningen. In dit hoofdstuk beperken we
ons tot winkel- en zorgvoorzieningen aangezien hierin de
grootste knelpunten bestaan.
Figuur 3.2 laat het aanbod van winkelvoorzieningen zien, verdeeld over kleine en grote kernen in de Amerstreek en Neder-
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de Amerstreek met het landelijk gemiddelde. In vergelijking

Box 3.1: Dorpspunt als centrum voor diensten

met andere kleine kernen in ons land en de grotere kernen

en voorzieningen in de kleine kernen

in de Amerstreek blijkt het aantal huisartsen ten opzichte van

Dorpspunt is een initiatief van Kruiswerk Mark en Maas

de bevolking erg laag te liggen. Er zijn echter verschillen tus-

en Woningcorporatie Woonlinie. Dorpspunt is gericht op

sen de kernen. Terwijl in Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Raams

het behoud van diensten en voorzieningen in de kleine

donk, Den Hout en Oosteind geen huisartsen zijn te vinden,

kernen, maar niet het fysieke behoud. Dorpspunt

beschikt Lage Zwaluwe over een praktijk met drie huisartsen.

inventariseert de vraag naar en het aanbod van diensten

Met het aantal apotheken is het nog slechter gesteld. In geen

en voorzieningen en bemiddelt tussen de bewoners

enkele kleine kern bevindt zich een apotheek. Het aantal fysio-

van de kern en de dienstverleners uit de regio. Daardoor

therapeuten valt mee en is relatief niet veel lager dan landelijk.

hoeven de voorzieningen dus niet in de kern zelf te zijn

Zorgvoorzieningen zijn dus een groot probleem in de kleine

gevestigd. Een voorbeeld maakt veel duidelijk.

kernen. Dit blijkt niet alleen uit de cijfers, ook wordt dat zo ge-

De meeste kleine kernen beschikken niet over een biblio

voeld door de, vooral oudere, inwoners. Zij hebben niet alleen

theek. Dorpspunt biedt hiervoor een oplossing. Bij het

meer behoefte aan goede en voldoende zorgvoorzieningen,

fysieke loket in de kern kunnen bewoners boeken reser-

ook zijn zij minder goed in staat om die zorg elders te zoeken.

veren, ophalen en wegbrengen en Dorpspunt regelt het
met de bibliotheek.

Voor de oplossing van het voorzieningenprobleem in de

De dienstverlening van Dorpspunt is zeer divers, gericht

kleine kernen wordt vaak verwezen naar het creëren van

op de gehele bevolking en afhankelijk van de wensen

meer draagvlak door groei van de kernen. Door de bouw van

van de inwoners. Zo biedt Dorpspunt een boodschap-

woningen zal de bevolking groeien en zijn de kernen aan

pen-, een stomerij- en een fotodienst. Maar de dienst-

trekkelijker voor voorzieningen. Dit kan een oplossing bieden.

verleners komen ook aan huis. Voorbeelden hiervan zijn

De woningbouw komt echter vaak moeizaam van de grond

een klussendienst, een kapper-aan-huis, huiswerkbege-

en in de kleine kernen gaat het in veel gevallen om te weinig

leiding, een huishoudhulp en een tuinman. Ook voor de

woningen om het draagvlak daadwerkelijk flink te vergroten.

dienstverleners zijn er voordelen. Als het voor de bewoners gemakkelijker is om hen te bereiken, is hun klanten-

Er zijn ook andere, meer creatieve oplossingen. In ons land

potentieel simpelweg groter.

zijn legio voorbeelden te vinden waarbij door samenwerking

Dorpspunt heeft inmiddels vier loketten in de kruis-

tussen ondernemers, bewoners en de gemeente een manier

gebouwen van Kruiswerk Mark en Maas, in de kernen

wordt gevonden om de voorzieningen te kunnen behouden.

Moerdijk, Chaam, Nieuwendijk en Den Hout.

In Terheijden en Hooge Zwaluwe zijn bijvoorbeeld zogenoemde
brede scholen opgericht. Dit is een samenwerkingsverband 

Bron: www.dorpspunt.nl, ANP pers support

tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinde
ren. Naast scholing zijn bijvoorbeeld kinderopvang, een peuterspeelzaal, sportvoorzieningen en een bibliotheek onderdeel van
de brede school.

15

3.5 Behoud en stimuleer kleinschalige
bedrijvigheid in de kleine kernen
Kleine kernen missen veelal werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Maar er kan ook worden gedacht aan een steunpunt of aan

De eerder besproken afname van het aantal voorzieningen

computercursussen voor ouderen, een huisartsenpraktijk of

betekent minder economische activiteit. Maar ook voor ander

zelfs een supermarkt. Deze kunnen kostenvoordelen opleveren

soortige bedrijven worden kleine kernen minder aantrek-

die het voor veel voorzieningen aantrekkelijker maken om te

kelijk wanneer bijvoorbeeld de bevolking, en daarmee de

blijven. Ook in Geertruidenberg en Oosterhout worden pilot-

arbeiderspool, daalt. Bovendien hanteren veel provincies en

projecten opgezet en wordt onderzocht of een brede school

gemeenten een concentratiebeleid voor economische ac-

wenselijk en haalbaar is. Een ander creatief voorbeeld is het

tiviteiten.16 Toch is het van belang om kleinschalige, aan de

initiatief van Dorpspunt (zie box 3.1). In Den Hout is reeds een

kern verbonden bedrijven te behouden of aan te trekken in

Dorpspunt gevestigd. Zowel de bewoners als de dienstverle-

de kleine kernen. En niet alleen voor het behoud van de werk

ners profiteren ervan. Een goede reden om te onderzoeken of

gelegenheid. Ten eerste bieden deze kleine bedrijven slechts

het opzetten van Dorpspunten ook in de andere kleine kernen

geringe werkgelegenheid. Ten tweede zijn steeds meer

mogelijk is.

mensen bereid om te reizen voor hun werk. Voor de werk
gelegenheid hoeft het gebrek aan bedrijvigheid daarom geen
probleem te zijn. Bedrijven spelen naast banenleverancier
echter een belangrijke maatschappelijke rol, bijvoorbeeld als
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15 Zie ook www.bredeschool.nl.
16 Veel provinciale overheden, waaronder Provincie Noord-Brabant, hanteren voor het behoud van het platteland een concentratiebeleid van wonen en
werken. Hierdoor is het voor plattelandsgemeenten vaak moeilijk om ruimte te creëren voor woningbouw en het aantrekken van bedrijven.

sponsor van verenigingen en initiatiefnemer van sociaal-maat-

reid om voor hun werk te reizen. Een dagelijkse rit naar Ooster

schappelijke projecten. Vooral hierom is het van belang om

hout, Dordrecht of Breda is niet ver en in sommige gevallen

bedrijvigheid te behouden en te creëren in de kleine kernen.

zelfs te fietsen.

Ook in de kleine kernen van de Amerstreek is sprake van wei-

Grote bedrijven die van buiten de regio komen, hebben

nig bedrijvigheid. Terwijl ongeveer 15 procent van de bevol-

bovendien vaak weinig binding met het lokale. Dat geldt bij-

king in een kleine kern woont, bevindt zich daar nog geen 6

voorbeeld voor de bedrijven op bedrijventerrein Dombosch.

procent van het aantal banen. Figuur 3.4 geeft de verdeling

Ter illustratie: van alle banen op Dombosch wordt ongeveer

van de werkgelegenheid over de kleine kernen in de Amer-

70 procent gevuld door mensen van buiten de regio. Het is

streek weer. De economieën van de kernen zijn klein. Figuur

de vraag of dergelijke bedrijven lokale initiatieven nemen

3.5 geeft vervolgens een indicatie van de mate waarin de

en verenigingen steunen. Daarom moet vooral worden ge-

kernen de eigen bevolking van werk kunnen voorzien. Daarin

dacht aan kleinere, ambachtelijke bedrijven, ondernemers die

staat het aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners

uit de regio komen en daardoor een sterke lokale binding heb-

in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar (de potentiële beroeps

ben. Zij weten wat er speelt, kennen de bevolking, zijn vaak

bevolking). Dan wordt nog duidelijker dat de inwoners van de

zelf lid van een vereniging en daardoor vaker bereid om als

kleine kernen voor hun werk zijn aangewezen op de omlig-

ondernemer een maatschappelijke rol te vervullen. Die be-

gende grotere kernen of steden verder weg.

drijven mogen de kleine kernen niet verliezen. Als ze, binnen
acceptabele proporties, willen uitbreiden of zich willen ver-

Figuur 3.4: Werkgelegenheid in de kleine kernen

plaatsen, is het belangrijk dat ze daarvoor de mogelijkheid
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krijgen. Bij voorkeur aan de rand van de kernen.

186

Drimmelen

216

Hooge Zwaluwe

225

288
136

Lage Zwaluwe

Bovenstaande knelpunten maken duidelijk dat een speci-

Wagenberg

fiek beleid ten aanzien van kleine kernen noodzakelijk is.

Raamsdonk
298

690

De Gemeenten erkennen dit. Zo zien zij het belang in van

Den Hout

een goede samenwerking tussen de Gemeente en de bevol

Dorst

357

3.6 Specifiek beleid voor de kleine kernen
noodzakelijk

king van de kleine kernen. Om deze samenwerking kracht bij

Oosteind

te zetten, wordt door alledrie de Gemeenten wijk- en buurtbeheer ingezet. Daarmee is Gemeente Oosterhout het verst
Bron: LISA, bewerking Rabobank

gevorderd. In een strak model is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is, zijn buurtcoördinatoren, wijkteams en een

Figuur 3.5: Aantal banen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking
(2004)

welke partijen overleg plaatsvindt. Het doel hiervan is om
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stuurgroep aangesteld en is bepaald wanneer er tussen

De drie gemeenten zijn dus volop bezig met (het opzetten
van) samenwerking met de bewoners van de dorpen. De vraag

Bron: LISA, CBS, bewerking Rabobank

is nog wel in hoeverre ze ook met elkaar samenwerken.
De drie gemeenten zouden ervaringen en kennis kunnen

In Drimmelen is de ratio het hoogst. Daar is voor elke twee

uitwisselen die zij hebben opgedaan in hun aanpak van

inwoners in de leeftijd 15 tot 65 jaar ongeveer één baan

problematiek in hun kleine kernen. De gemeente Oosterhout

beschikbaar. In de Amerstreek wordt dit niet gezien als een

is verder gevorderd met haar wijk- en buurtbeheer dan de

probleem. Zoals de meeste kleine kernen in Nederland zijn

andere twee gemeenten. Dit is voor deze gemeenten een

die in de Amerstreek vooral woondorpen. Men heeft er geen

goede reden om eens met gemeente Oosterhout om de tafel

behoefte aan grote bedrijven en de meeste mensen zijn er

te gaan zitten en bovendien is het niet ondenkbaar dat ook

juist gaan wonen vanwege de rust. Zij zijn dan ook vaak be-

Oosterhout nog zaken kan opsteken van de ervaringen van
35

andere gemeenten. Maar ook met gemeenten buiten de re-

en vergrijzing. De kleine kernen zijn woondorpen en dat moe-

gio kan men veel kennis en ervaringen uitwisselen. Dergelijke

ten ze vooral blijven. Veel mensen verhuizen naar de dorpen

samenwerking komt in Noord-Brabant tot op heden te weinig

vanwege het rustige en ruime leefklimaat. Er is echter wel een

voor. Hier is nog veel winst te behalen. Dit is dan ook een aan-

basis aan voorzieningen, woningbouw en economische ac-

dachtspunt voor de Amerstreek.

tiviteit nodig om de leefbaarheid in deze dorpen op peil te
houden.

Volgens de vereniging kleine kernen Noord-Brabant (vkk) is
het ook van belang dat de bewoners van de kleine kernen

Om een verslechtering van de leefbaarheid te voorkomen is

zich organiseren. Volgens het PON, dat hier onderzoek naar

het belangrijk dat de lokale overheid de problematiek erkent.

deed, ligt een dorpsraad met een formele structuur voor de

Luisteren naar en overleggen met de mensen die de proble-

hand, zeker als er sprake is van subsidiestromen. Dorpsraden

men ondergaan, de bewoners van de dorpen, is hierbij essen-

zijn over het algemeen een afspiegeling van de bevolking.

tieel. Om deze samenwerking kracht bij te zetten, is een goede

Zij informeren en raadplegen hun achterban en zijn adviseur

organisatie bij de Gemeente erg belangrijk, zodat het voor de

en gesprekspartner voor de Gemeente. Het PON en vkk ra-

bevolking bijvoorbeeld duidelijk is wie hun aanspreekpunt is.

den Gemeenten en dorpsraden aan om duidelijke afspraken

De inzet van (een vorm van) wijk- en buurtbeheer is hiervoor

te maken over eventuele subsidies, wie welke taken op zich

een goed middel gebleken. Over de mate en de vorm waarin

neemt en waarvoor verantwoordelijk is en wanneer en hoe

de bewoners zich dienen te organiseren, zijn de meningen

overleg plaatsvindt. Die afspraken dienen vastgelegd te wor-

verdeeld. De vereniging kleine kernen Noord-Brabant en het

den in een convenant. Uit onderzoek van het PON blijkt dat

PON pleiten voor dorpsraden met een formele structuur en

men over het algemeen tevreden is over een dergelijk con-

het vastleggen van afspraken in een convenant. Volgens de

venant.

gemeentelijke besturen is dit verleden tijd en is een dergelijk

17

model ongewenst.
Over dit model zijn de meningen echter verdeeld. De besturen van de drie Gemeenten in de Amerstreek zijn juist geen

Een belangrijk aandachtspunt is om creatieve oplossingen te

voorstander van dorpsraden. Weliswaar kan worden vastge-

zoeken voor de problemen met betrekking tot de woning-

legd dat de dorpsraden geen vierde bestuurslaag zijn, maar

markt en het voorzieningenniveau. Of voorzieningen blijven

wanneer de bewoners van kleine kernen zich organiseren,

of vertrekken is in eerste instantie een kwestie van marktwer-

bestaat het risico dat zij zich politieke macht toe-eigenen. Ook

king. De succesverhalen over het behoud van voorzieningen

bestaat de kans dat zij onevenredig veel aandacht vragen van

in kernen met weinig draagvlak zijn echter vaak het gevolg

de Gemeente. Om deze redenen zijn de dorpsraden volgens

van samenwerkingsverbanden tussen partijen (bijvoorbeeld

de besturen “verleden tijd” en zien zij meer heil in open ver-

tussen een bakker en een school) die twintig jaar geleden niet

gaderingen waarbij de bevolking de knelpunten in de ker-

denkbaar waren. Dit geldt voor winkel- en zorgvoorzieningen,

nen kan voorleggen aan de Gemeente. Vervolgens kan de

maar ook voor woningbouw. Voorbeelden hiervan zijn de

Gemeente informatieavonden organiseren om de bewoners

brede scholen in gemeente Drimmelen en combinaties van

haar oplossingen te presenteren. Over het algemeen voelen

starters- en seniorenwoningen met zorg- en winkelvoorzie-

de inwoners van kleine kernen zich erg betrokken bij het wel

ningen. Om tot dergelijke combinaties te komen, is initiatief

en wee van hun omgeving en zijn daardoor zeer gemotiveerd

nodig, zowel van de lokale overheden als van de onderne-

om actief deel te nemen aan dergelijke bijeenkomsten, aldus

mers.

de drie besturen.
Een laatste punt van aandacht is zorgen dat de kennis en

3.7 Conclusies

ervaringen worden gedeeld met en worden vernomen van

De Amerstreek kampt met kleinekernenproblematiek. Maar

andere Gemeenten. Het is belangrijk dat Gemeenten leren

wat betekent dit nu concreet voor deze kernen? In elk van de

van de fouten en successen van andere Gemeenten. Organi-

acht kernen met minder dan 5.000 inwoners doen zich op één

satievormen die hebben bewezen goed te werken kunnen zij

of meer vlakken problemen voor. De negatieve spiraal waarin

bijvoorbeeld van elkaar overnemen. Ook kunnen Gemeenten

zij terecht kunnen komen bevat factoren als een afkalvend

elkaar behoeden voor valkuilen of fouten die zij hebben ge-

voorzieningenaanbod, weinig economische activiteit, een

maakt. Tot op heden gebeurt dit onvoldoende, terwijl het een

gebrek aan geschikte woonruimte, het vertrek van jongeren

hoop tijd en geld kan besparen.

36
17 Voluit: PON; Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.
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voor
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4

bedrijvigheid

twee clusters worden gesplitst: de locaties ten noordwesten
van de stad en de locaties langs de A27 ten zuidoosten van
Oosterhout. De bedrijventerreinen ten noordwesten van Oosterhout (Weststad I, II & III, de Wijsterd en Statendam), profiteren van de ligging nabij de A59 en het Wilhelminakanaal.
Dit laatste geldt vooral voor Weststad II, waar bedrijfslocaties
geschikt zijn gemaakt voor containeroverslag (zie ook paragraaf 5.5). Langs de A27 liggen drie kantoorlocaties: Europarc,
Hoevestein en Beneluxweg. Everdenberg en Vijf Eiken zijn
daarentegen gemengde bedrijventerreinen.

4.1 Inleiding
Bij bedrijfsruimte moeten we niet alleen denken aan de vier-

In Geertruidenberg vinden we vijf clusters van bedrijvigheid.

kante meters die nodig zijn om bedrijven te huisvesten, maar

De grootste bedrijventerreinen in deze gemeente zijn Dom-

ook aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid ervan. In dit

bosch I en Dombosch II. Zij hebben vooral een regionale func-

hoofdstuk schenken we aandacht aan zowel de kwantiteit als

tie. Op het terrein van de Amercentrale zijn naast Essent nog

de kwaliteit van bedrijfsruimte in de Amerstreek. Hierbij ma-

enkele kleine bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein in de

ken we een onderscheid tussen bedrijfsruimte op bedrijven-

woonwijk Boterpolder heeft een lokale functie. Dat geldt ook

terreinen en bedrijfsruimte op kantoorlocaties.

voor het nieuwe bedrijventerrein de Pontonnier.

Zoals op onderstaande kaart is te zien, zijn er in de Amerstreek

In Drimmelen zijn alle bedrijventerreinen gericht op lokale

veel ruimtelijke clusters van bedrijven. Dit geldt met name

bedrijvigheid. Brieltjenspolder is hiervan de grootste en heeft

voor Oosterhout. De locaties in deze gemeente kunnen in

langs de A59 een duidelijke zichtlocatie. Het tuinbouwgebied

Kaart 4.1 Bedrijfsruimte in de Amerstreek
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Weststad III
Weststad II
Weststad I
De Wijsterd
Statendam
Europarc
Hoevestein
Beneluxweg
Everdenberg
Vijf Eiken
Dombosch I
Dombosch II
Pontonnier
Industrieterrein Boterpolder
Terrein Amercentrale
Brieltjenspolder
Stuijvezand
‘t Spijck
De Zwingel
Tuinbouwgebied Plukmade

Bron: Geodan, bewerking Rabobank
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Plukmade is met ongeveer 125 hectare relatief groot, maar zal

voor een deel samen met de ligging van de twee gemeen-

in de toekomst waarschijnlijk niet worden uitgebreid. Het

ten aan de vervoersassen A27, A59 en het Wilhelminakanaal.

grootste deel van de bedrijvenclusters betreft bedrijven

Deze ligging is aantrekkelijk voor bedrijven. Voor zestig procent

terreinen. Dit hoofdstuk behandelt eerst de ontwikkelingen in

van de ondernemers is goede bereikbaarheid van hun onder-

dit segment van de markt. Aan het eind van het hoofdstuk

neming namelijk de belangrijkste voorwaarde voor vestiging.

gaan we in op de ontwikkelingen in de kantorenmarkt in de

In de gemeente Drimmelen profiteert vooral het bedrijven

Amerstreek.

terrein Brieltjenspolder van de ligging aan de rijkswegen.

4.2 Bedrijventerreinen in cijfers

Forse groei bedrijventerrein in Oosterhout

Bedrijven op bedrijventerreinen zijn verantwoordelijk voor

De laatste jaren is de netto oppervlakte bedrijventerrein in

een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in Nederlandse

de Amerstreek relatief sterk gegroeid (zie figuur 4.2). Dit geldt

gemeenten. Dit geldt in het algemeen ook voor de gemeen-

vooral voor Oosterhout. In de periode vanaf 1996 zijn in Oos-

ten in Noord-Brabant. West-Brabant onderscheidt zich binnen

terhout drie bedrijventerreinen, de Wijsterd, Everdenberg en

de provincie met een bovengemiddeld aantal mensen dat

Hoevestein, gereedgekomen, terwijl tegelijkertijd een forse

werkzaam is op bedrijventerreinen (zie figuur 4.1). In de Amer-

aanzet is gedaan met Weststad III. De vraag naar bedrijven

streek valt op dat dit in nog grotere mate geldt voor Geertrui-

terreinen bleek in Oosterhout erg groot, waardoor veel hecta-

denberg en Oosterhout, waar respectievelijk 58 en 53 procent

ren terrein direct konden worden uitgegeven. Oosterhout heeft

van de banen zich op de bedrijventerreinen bevindt.

hiermee bijzonder goed geprofiteerd van de economische
hausse in de tweede helft van de jaren ’90. Dit heeft te maken
met twee belangrijke factoren. Ten eerste had de gemeente

Figuur 4.1: Werkgelegenheidsfunctie van bedrijventerreinen (2004)
Banen op bedrijventerreinen als percentage van het totaal

Oosterhout op het goede moment een groot en gevarieerd
aanbod aan bedrijventerrein. Ten tweede werd de vraag
naar bedrijventerreinen in Oosterhout gestimuleerd door
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een tekort aan bedrijventerrein in het nabijgelegen Breda.
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veroorzaakt door het gereedkomen van het bedrijventerrein
Brieltjenspolder. Hierbij moet echter rekening worden gehou-

Bron: ETIN Adviseurs

den met de absolute omvang van het areaal bedrijventerrein.
Waar de netto oppervlakte in Oosterhout begin 2005 bijvoor-

Figuur 4.2: Ontwikkeling netto oppervlakte bedrijventerrein

beeld 567 hectare bedroeg, gaat het in Drimmelen om een

Index, 1996 = 100

oppervlakte van slechts 36 hectare netto. Dit hangt voor een
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groot deel samen met het restrictieve beleid dat de Provincie
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ten opzichte van landelijke gemeenten als Drimmelen voert.18
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Als gevolg hiervan zet de Gemeente Drimmelen slechts in op
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de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor opvang van lo-
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kale bedrijvigheid (Gemeente Drimmelen, 2001).
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Drimmelen
West-Brabant

In Geertruidenberg is de netto oppervlakte bedrijventerrein
1999

2002
Geertruidenberg
Nederland

2005
Oosterhout

het laatste decennium nauwelijks gegroeid. De sterkste ontwikkeling heeft in Geertruidenberg juist plaatsgevonden in de
jaren ‘70/’80 met het gereedkomen van Dombosch I en begin

Bron: ETIN Adviseurs, Min. VROM

jaren ’90 met het gereedkomen van Dombosch II. Hierna werd
Geertruidenberg geconfronteerd met een tekort aan uitbrei-

40

Het relatief grote belang van de bedrijventerreinen voor de

dingsmogelijkheden en, evenals Drimmelen, met het restric-

lokale economieën van Geertruidenberg en Oosterhout hangt

tieve beleid van de Provincie. In 2005 is er aan de oostzijde van

18 Provincie Noord-Brabant voert een beleid van concentratie van verstedelijking om voldoende draagvlak te geven aan stedelijke regio’s als economische
trekker en om het landelijk gebied niet te laten ‘dichtslibben’. Dit betekent dat het grootste deel van de woning-bouw en aanleg van bedrijventerreinen/infrastructuur plaatsvindt in de vijf stedelijke regio’s. Oosterhout valt onder de stedelijke regio Breda-Tilburg; Drimmelen en Geertruidenberg behoren tot
de landelijke regio Moerdijk en omgeving.

de A27 weliswaar een nieuw bedrijventerrein (de Pontonnier)

met een gedeelte van de berekende ruimtebehoefte voor be-

gereedgekomen, maar dit is alleen bestemd voor opvang van

drijventerreinen in de landelijke regio’s.

lokale bedrijvigheid. Het bruto oppervlak van dit terrein bedraagt circa 15 hectare. Dit is echter niet meegenomen in de

Omdat Oosterhout tot de stedelijke regio Breda-Tilburg wordt

figuur.

gerekend, zullen binnen de Amerstreek vooral daar veel hectaren bedrijventerrein worden ontwikkeld in de komende tien

Vraag en aanbod op bedrijventerreinen

jaar. In het uitwerkingsplan Breda-Tilburg zijn voor Oosterhout

De achterblijvende ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein

plannen opgenomen voor het ontwikkelen van veertig hec-

uit zich in Geertruidenberg in een zeer geringe beschikbaar-

tare nieuw bedrijventerrein in de periode tot 2015 en nog

heid van uitgeefbaar terrein (zie figuur 4.3). In 2005 was nog

eens zestig hectare in de periode 2015-2020. De in totaal 100

geen 1 procent van het netto oppervlakte bedrijventerrein

hectare nieuw bedrijventerrein zijn gepland ten oosten van

uitgeefbaar. In Oosterhout is de oppervlakte beschikbaar be-

de A27. Ondanks dat Geertruidenberg tot een landelijke regio

drijventerrein relatief groter (7 procent). Absoluut betreft dit

wordt gerekend, krijgt de gemeente de ruimte van de provin-

37 hectare. Wanneer we uitgaan van het gemiddelde tempo

cie om relatief veel bedrijventerrein te ontwikkelen voor de

van uitgifte in de periode 1995-2004 in Oosterhout, zou dit

opvang van lokale bedrijvigheid. Naast de recente realisatie

voldoende moeten zijn voor de periode 2005 tot begin 2007.

van bedrijventerrein de Pontonnier, is er aan de Heulweg een

In vergelijking met Nederland als geheel is de beschikbaar-

nieuw bedrijventerrein gepland. De bruto oppervlakte bedrij-

heid van bedrijfsruimte in Oosterhout echter erg laag. Het ge-

venterrein in Geertruidenberg zal volgens de plannen in de

vaar dient zich aan dat de Amerstreek in de nabije toekomst

periode 2005-2020 met circa 95 hectare mogen worden ver-

niet langer kan voorzien in de ruimtebehoefte van (nieuwe)

groot (Provincie Noord-Brabant, 2004b). In tegenstelling tot in

bedrijven. Daarnaast kan de schaarste de prijs van de grond op-

Oosterhout zijn de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen

drijven, wat de regio minder aantrekkelijk maakt voor bedrijven.

in Geertruidenberg alleen bedoeld voor lokale opvang van
bedrijven en zijn daarnaast grote bedrijven uitgesloten van

Figuur 4.3: Uitgeefbaar bedrijventerrein als percentage
van het netto oppervlak bedrijventerrein
2005

2003

vestiging (groter dan 5.000 m2 kaveloppervlakte). In Drimmelen zijn de uitbreidingsmogelijkheden nog geringer. Hier zal
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terrein Stuijvezand of in de polder aan de westzijde van de haven in Lage Zwaluwe (Provincie Noord-Brabant, 2004b). Over
de eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein in Moerdijk,
waarvan een deel op grondgebied van Drimmelen staat

Bron: ETIN Adviseurs, bewerking Rabobank

gepland, bestaat nog onduidelijkheid. Als Moerdijk II doorgaat, betekent dit voor de regio een forse uitbreiding van de

Deze problemen spelen vooral wanneer de (toekomstige)

beschikbare ruimte.

vraag naar bedrijventerrein groot is. In West-Brabant lijkt dit
volgens de behoefteramingen van de Provincie het geval
te zijn. De Provincie heeft op basis van economische groei
scenario’s en de hiermee samenhangende werkgelegenheidsontwikkeling de toekomstige vraag naar bedrijventerrein
per deelgebied berekend.19 Op basis van deze toekomstige
behoefte heeft de Provincie haar plannen gemaakt. Daarbij concentreren de plannen voor de aanleg van bedrijven
terreinen zich in de vijf stedelijke regio’s van de provincie.
Om ruimte te bieden aan de verplaatsing van bedrijven uit
de landelijke regio’s naar de stedelijke regio’s wordt het
ruimtebudget van de stedelijke regio’s nog eens opgehoogd

19 Het gaat hierbij om de vraag naar ruimte van bedrijven die al op een bedrijventerrein gevestigd zijn, de vraag van nieuwe bedrijven die zich op een
bedrijventerrein zullen gaan vestigen en de vraag van bestaande bedrijven die naar een bedrijventerrein zullen verhuizen.
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4.3 Revitalisering en parkmanagement

project West-Vitaal onderzoek gedaan naar de knelpunten

Veel Nederlandse bedrijventerreinen zitten in een neerwaart-

en de eventuele revitaliseringopgave die hieruit voortvloeit.

se spiraal en verouderen (Hurenkamp, 2003). Vaak genoemde

In het vooronderzoek in Weststad wordt geconcludeerd dat

knelpunten zijn een vervuilde bodem, slechte bereikbaarheid,

Weststad I in zijn geheel “een matige indruk maakt” (KvK West-

vertrek van bedrijven, sociale onveiligheid en criminaliteit.

Brabant & REWIN, 2002). Zo is de afwatering slecht, wordt het

Revitalisering is vaak noodzakelijk om deze problemen aan te

openbaar groen matig onderhouden, is er een aantal slecht

pakken en parkmanagement kan helpen om deze problemen

onderhouden kavels en kan het gebied efficiënter worden

te voorkomen.

ingericht.
Figuur 4.4: Verouderd bedrijventerrein21

Revitalisering is noodzakelijk
Revitalisering is een instrument dat wordt ingezet om

Bruto oppervlak verouderd en niet-verouderd bedrijventerrein (ha.)

bedrijventerreinen te vernieuwen en deze op die manier aan

100%

de huidige eisen van ondernemers te laten voldoen. Provincie

80%

Noord-Brabant heeft zichzelf een grote revitaliseringopgave
ten doel gesteld. Van de totale oppervlakte bedrijventerrein

40%

als geheel is dit 26 procent (ETIN Adviseurs, 2005). Met behulp

20%

van revitalisering, herstructurering, intensivering en inbreiding

0%

wordt getracht deze veroudering aan te pakken (Provincie
Noord-Brabant, 2004a).
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Om erachter te komen wat exact de knelpunten zijn op een

1.741
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60%

is namelijk 39 procent verouderd (zie figuur 4.4). In Nederland

266

18

WestBrabant

NoordBrabant

verouderd terrein

Bron: ETIN Adviseurs, bewerking Rabobank

bedrijventerrein is een vooronderzoek, waarbij de onder
nemers worden geënquêteerd, erg belangrijk. Zij weten goed

In Weststad II zijn de problemen minder groot. Ook hier is

welke problemen er zijn. Het is bovendien belangrijk om

echter sprake van matig onderhoud van het openbaar groen

ondernemers vanaf de start bij het revitaliseringproces te be-

en vormt de afwatering een steeds groter probleem. Het

trekken. Vaak vinden zij revitalisering wel noodzakelijk, maar

vooronderzoek biedt geen concrete oplossingen voor deze

willen zij hierin niet investeren. Dit terwijl subsidieverstrekkers

problemen; in de aanbevelingen van de Kamer van Koop

deelname van ondernemers vaak zwaar laten meewegen

handel West-Brabant en REWIN wordt gepleit voor ver-

in hun afweging aan wie zij de subsidie verstrekken (Senter

dere studie. Deze studie heeft echter niet plaatsgevonden.

Novem, 2005). Het is daarom belangrijk om te streven naar

Concrete problemen als de afwatering zijn door Gemeente

100 procent deelname van de ondernemers. Wanneer de

Oosterhout met behulp van het vernieuwen van de riolering

ondernemers betrokken zijn bij het proces is de investerings-

aangepakt. De verdere aanpak heeft zich gericht op de ont-

bereidheid groter. Op het moment dat er een relatief brede

wikkeling van parkmanagement op het bedrijventerrein. Hier

steun onder de ondernemers voor investeren in revitalisering

wordt verderop in deze paragraaf dieper op ingegaan. Op het

bestaat en er slechts enkele ondernemers weigeren deel te

bedrijventerrein Vijf Eiken was de noodzaak tot revitalisering

nemen, kan de Gemeente overwegen om een ‘dwangmiddel’

nog groter dan op de terreinen Weststad I & II. In de rapporta-

in te zetten en zodoende de weigeraars dwingen ook te inves-

ge ‘Duurzame revitalisering bedrijventerrein Vijf Eiken’ worden

teren in revitalisering: de baatbelasting (SenterNovem, 2005).

20

de knelpunten en de aanpak hiervan duidelijk op een rij gezet.

Dit is echter een laatste redmiddel en geniet zeker niet de

Het plan van aanpak is vooral gericht op het tegengaan van

voorkeur. Als een ondernemer zelf geen heil ziet in de revitali-

de veroudering van het terrein. Zonder verregaande investe-

sering, wordt het een moeizaam proces.

ringen dreigde het terrein namelijk in een negatieve spiraal
te komen, wat uiteindelijk zou leiden tot verpaupering en het
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Ook in de Amerstreek is revitalisering een actueel thema.

wegtrekken van stuwende bedrijven (Oranjewoud, 2002). Met

Dit heeft te maken met de verouderde staat van diverse

behulp van de subsidies voortkomende uit de TIPP-regeling

bedrijventerreinen. In Oosterhout is de oppervlakte verouderd

konden projecten die grote investeringen vergden, worden

terrein het grootst (266 hectare). De problemen zijn het meest

aangepakt, zoals het vernieuwen van de riolering, het verbe-

concreet op Weststad I, Weststad II en Vijf Eiken. Inmiddels

teren van de bereikbaarheid (en dus het aanpassen van de

is er voor deze drie bedrijventerreinen in het kader van het

infrastructuur) en het ‘upgraden’ van het groen/de openbare

20 Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om te zorgen voor een goede infrastructuur. Zij betalen hiervoor zelf de kosten. Soms wordt van een gemeente
een extra inspanning gevraagd. De gemeenteraad kan dan vooraf besluiten dat de eigenaren van onroerende zaken (vastgoed, kavels) die gebaat zijn bij
de nieuwe weg of herinrichting, een deel van de kosten moeten betalen: een zogenoemde baatbelasting.
21  De in figuur 4.4 weergegeven voorraad verouderd terrein omvat zowel verouderde terreinen waar geen plannen bestaan om te revitaliseren, als verouderde terreinen waar binnen drie jaar de start van een revitalisering is gepland of waar inmiddels wordt gerevitaliseerd.

ruimte.22 Ter bevordering van het proces is een ambtenaar

parkmanagement kan de kwaliteit continu worden gewaar-

van Gemeente Oosterhout gedetacheerd bij de ondernemers

borgd, waardoor een terrein concurrerend blijft en achteruit-

vereniging Vijf Eiken. Dit is een goede manier gebleken.

gang tijdig wordt aangepakt.

De planning is om in 2006 met de revitalisering te starten.
Parkmanagement is een populair concept bij beleidsmakers,
De oppervlakte verouderd terrein is in Geertruidenberg welis

gebiedsontwikkelaars en ondernemersverenigingen. Bij veel

waar kleiner dan in Oosterhout, in relatieve termen is het

nieuwe en bestaande bedrijventerreinen zijn er voornemens

probleem groter in Geertruidenberg (65 procent verouderd

om parkmanagement in te voeren. Het traject van voornemen

terrein). De grootste knelpunten bestaan op het bedrijventer-

naar het concreet uitvoeren van parkmanagement vereist veel

rein Dombosch I. Dit terrein is zo’n dertig jaar geleden ont-

inspanning en een breed draagvlak onder de ondernemers

wikkeld en vertoont duidelijke kenmerken van veroudering.

op een bedrijventerrein. De invoering van parkmanagement

Uit onderzoek blijkt vooral de bereikbaarheid per openbaar

mislukt vaak als een dergelijk draagvlak ontbreekt of wanneer

vervoer, de kwaliteit van het openbaar groen, de criminaliteit

het niet duidelijk is welke taken het parkmanagement moet

en de verkeers(on)veiligheid als grootste problemen worden

omvatten. Parkmanagement kan namelijk diverse rollen en

ervaren (NovioConsult, 2002a). In de langetermijnvisie ‘Duur-

taken omvatten. Hoe eenvoudig of uitgebreid die zijn, hangt

zaam Dombosch’ heeft Gemeente Geertruidenberg in samen-

af van de doelstelling en het ambitieniveau zoals vastgesteld

werking met de ondernemers een plan van aanpak geformu-

door bedrijven en/of gemeenten. Parkmanagement geeft in

leerd om bovenstaande problemen aan te pakken (Novio-

het algemeen sturing aan de inrichting en het beheer van

Consult, 2002b). Daarnaast heeft de Gemeente twee doel-

een bedrijventerrein. Daarnaast organiseert parkmanagement

stellingen geformuleerd die niet zo zeer voortkomen uit de

vaak de samenwerkingsverbanden tussen bedrijven om een

knelpunten van de ondernemers, maar uit de doelstellingen

hoog kwaliteitsniveau van zowel de openbare als de private

van de Gemeente zelf: functioneel en efficiënt ruimtegebruik

ruimte te bewerkstelligen en te behouden. Soms wordt er een

(zie box 4.1) en duurzaam omgaan met materialen, energie

extern bureau ingeschakeld om het proces van invoering van

en water. Het totaalpakket aan plannen is op dit moment

parkmanagement te sturen en vorm te geven.

in uitvoering. De problematiek rondom revitaliseren gaat aan
de gemeente Drimmelen grotendeels voorbij. Er bestaan wel

De invoering van parkmanagement op een bedrijventerrein

plannen om het voor een deel verouderde bedrijventerrein

is meestal een langdurig proces. Het startpunt van zo’n pro-

Stuijvezand te revitaliseren. Deze revitalisering is een samen-

ces is vaak een concreet probleem. In veel gevallen blijkt dit

werking tussen de op dit bedrijventerrein gevestigde bedrij-

onveiligheid op een bedrijventerrein te zijn. Verbetering van

ven en de Gemeente Drimmelen.

de veiligheid op een bedrijventerrein kan het (brede) draagvlak onder ondernemers creëren dat vereist is voor de invoe-

Aanzet tot parkmanagement

ring van parkmanagement. Succesvol parkmanagement sluit

Waar revitalisering gaat om vernieuwing van verouderd ter-

in ieder geval aan op de gemeenschappelijke wensen van

rein, is parkmanagement juist gericht op het waarborgen van

bedrijven en gemeenten.

de huidige waarden van een bedrijventerrein. Met behulp van

Box 4.1: Revitalisering om bedrijfsruimte te creëren
Revitalisering kan tevens worden ingezet om het aanbod aan uitgeefbaar bedrijventerrein te vergroten. In provincie NoordBrabant wordt met behulp van de ambitie ‘zuinig ruimtegebruik’ getracht de ruimte op de huidige bedrijventerreinen efficiënter in te richten (Provincie Noord-Brabant, 2004a). Dit kan bijvoorbeeld door middel van meervoudig ruimtegebruik,
wat inhoudt dat verschillende functies als werken, wonen en zorg op één locatie plaatsvinden. Denk ook aan inpandige
parkeervoorzieningen en bouwen in de hoogte, waarbij de ruimte in een pand benut wordt als woon- en kantoorruimte. Als
gevolg van meervoudig ruimtegebruik en het intensievere grondgebruik dat hiermee samenhangt, wordt de ruimteproductiviteit verhoogd.23 Provincie Brabant denkt dat op deze manier 2.000 hectare van de in totaal 7.000 hectare bedrijventerrein,
waarnaar in de periode tot 2020 in de provincie behoefte bestaat, kan worden gecreëerd.

22 De TIPP-regeling is een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, bestaat sinds 2000 en is bedoeld voor herstructurering van bestaande terreinen en de aanleg van nieuwe terreinen. Het doel hiervan is extra ruimte te creëren op bedrijventerreinen: ‘Ruimte voor kwaliteit’. Met behulp van de
in het kader van de TIPP-regeling verworven subsidie van vier miljoen euro krijgt het bedrijventerrein Vijf Eiken een kwaliteitsimpuls.
23 Productiviteit per hectare bedrijventerrein.
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Er bestaat veel discussie over wie welke rol speelt bij park

Op de kleinere bedrijventerreinen in de Amerstreek wordt park-

management. In sommige gevallen is een groot bedrijf op

management minder sterk ingezet. In Drimmelen wordt bij-

een terrein de trekker, in andere gevallen neemt de Gemeente

voorbeeld niet gesproken van parkmanagement, maar wordt

het initiatief. In het gunstigste geval komt parkmanagement

het bevorderen van de veiligheid op de bedrijventerreinen

vanuit de ondernemers zelf. Ten eerste hebben zij het beste

Stuijvezand en Brieltjenspolder wel aangepakt door middel

zicht op datgene waar behoefte aan is. Daarnaast heeft park-

van samenwerkingsvormen waarin zowel ondernemers als

management de meeste kans van slagen als het niet door de

beleidsvoerders participeren.

Gemeente wordt opgelegd, maar uit eigen initiatief naar boven komt. Een veel voorkomend probleem daarbij is dat het

4.4 Grote kantorenmarkt in Oosterhout

veel moeite kost om elk bedrijf op een terrein mee te krijgen.

In het laatste decennium zien we in Nederland een trend

In de Amerstreek bestaat veel samenwerking tussen bedrij-

van concentratie van kantoorhoudende bedrijven in de gro-

ven in de vorm van ondernemersverenigingen. Ondernemers

tere kantoorsteden (NVM, 2005). Dit houdt in dat de kantoren

verenigingen spelen daarom vaak een cruciale rol bij de in-

markten van de grote steden zich in het algemeen relatief

voering van parkmanagement. Er zijn echter altijd bedrijven

gunstig hebben ontwikkeld en dat de kleinere kantorensteden

die geen direct voordeel inzien van een dergelijke samenwer-

het steeds moeilijker krijgen.

king en daarom ook niet deelnemen aan parkmanagement.

Binnen West-Brabant heeft Breda voor wat betreft de kantorenmarkt een centrumfunctie. Volgens de bovengenoemde

In de Amerstreek ontstaan steeds meer plannen om park

landelijke trend zou Breda zich de laatste jaren relatief gun-

management in te voeren op de bedrijventerreinen. Vaak wordt

stig hebben ontwikkeld, terwijl kleinere kantoorsteden in de

dit ingezet om de beveiliging op een terrein te verbeteren en

regio, zoals Oosterhout, het relatief moeilijk zouden moeten

breedbandverbindingen aan te leggen en gezamenlijk te finan

hebben. Dit is echter niet het geval. Oosterhout heeft zich van

cieren. Eventuele kostenvoordelen die er bij de aanleg van een

de landelijke trend kunnen onttrekken door zich te focussen

breedbandnetwerk bereikt kunnen worden, vereisen een

op een bepaald segment van de markt: industrie, handel en

bepaalde schaal. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een

transport. Mede hierdoor is de onderlinge concurrentie met

beveiligingssysteem. Het is dan ook niet vreemd dat parkma-

‘grote broer’ Breda beperkt gebleven en zijn beide steden in

nagement vaak het eerst wordt gerealiseerd op de grotere

staat om zich op de kantorenmarkt gunstig te ontwikkelen.

bedrijventerreinen in een regio. Dit geldt ook in de Amerstreek.

Oosterhout beschikt over drie specifieke kantoorlocaties:

Op de drie grootste bedrijventerreinen (Dombosch, Vijf Eiken

Hoevestein, Europarc en Beneluxweg.24 Daarnaast zijn er op

en Weststad) van de regio begint parkmanagement het meest

bedrijventerrein de Wijsterd enkele locaties geschikt gemaakt

concreet gestalte te krijgen. Op alledrie de bedrijventerreinen

voor kantoorhoudende bedrijven. Alledrie de kantoorlocaties

is vooral (on)veiligheid voor de gevestigde ondernemers aan-

zijn gelegen langs de A27. Deze locaties zijn goed bereikbaar

leiding om naar constructieve samenwerking met andere on-

en goed zichtbaar vanaf de snelweg. Door de gunstige ligging

dernemers op het bedrijventerrein te zoeken.

van de kantoorlocaties in Oosterhout is de gemeente in staat
om internationaal opererende bedrijven aan te trekken (zie fi-

Op Dombosch gaat de samenwerking inmiddels verder dan

guur 4.5). Dit zien we dan ook terug in de branchering van de

beveiliging. Op dit bedrijventerrein kopen diverse onderne

kantorenmarkt. Relatief veel kantoorhoudende bedrijven rich-

mers hun energie samen in, wat zorgt voor kostenbesparing.

ten zich op industrie, handel en transport. Door de makelaardij

Op bedrijventerrein Vijf Eiken is het parkmanagement het verst

wordt het aandeel van deze drie sectoren samen op ongeveer

gevorderd. Hier worden acht projecten aangepakt, waaron-

54 procent van de kantorenmarkt geschat.

der het ontwikkelen van een collectief beveiligingssysteem
en de collectieve inkoop van telecomtikken. In deze projec-

Figuur 4.5: Typering kantorenmarkt (2005)

ten participeren zowel Gemeente Oosterhout als de bedrijven die op bedrijventerrein Vijf Eiken zijn gevestigd. De ge-

Oosterhout

detacheerde ambtenaar van de Gemeente Oosterhout bij de
ondernemersvereniging speelt ook hierbij een belangrijke rol

Breda

en kan door zijn kennis van de gemeentelijke organisatie het proces versnellen. Op bedrijventerrein Weststad, tenslotte, wordt
parkmanagement voornamelijk gebruikt om de beveiliging

Nederland

te organiseren. Daarnaast is er op dit terrein met hulp van
parkmanagement een glasvezelnetwerk aangelegd. Bedrij-

0%
lokaal

20%
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internationaal

venterrein Vijf Eiken hoopt hier in de nabije toekomst op te
kunnen aansluiten.
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Bron: NVM, bewerking Rabobank

24 In deze paragraaf zal de kantorenmarkt in Oosterhout centraal staan. Om in te gaan op ontwikkelingen in een kantorenmarkt is een bepaalde schaal
vereist. De kantorenmarkt van gemeente Drimmelen en gemeente Geertruidenberg ontberen deze schaal.

Dit aandeel is zeer groot in vergelijking met Breda (ongeveer

Revitalisering

10 procent) (NVM, 2005). Terwijl (groot)handel- en transport-

In de Amerstreek is ruim 500 hectare bedrijventerrein verou-

bedrijven zich vaak (inter)nationaal oriënteren, zijn bedrijven

derd. Veel voorkomende problemen zijn slechte afwatering,

in de dienstensector vaak afhankelijk van de regionale

slechte bereikbaarheid, slechte beveiliging, slecht onderhoud

(afzet)markt. De kantoorhoudende bedrijven in Breda rich-

van de openbare ruimte en inefficiënt ruimtegebruik.

ten zich veel sterker dan die in Oosterhout op de com-

De noodzaak om te revitaliseren is daarom groot. Het is be-

merciële en collectieve dienstverlening. Een knelpunt op

langrijk om te streven naar deelname van alle bedrijven aan

de Oosterhoutse kantorenmarkt is de verouderde staat

de revitalisering. Hiervoor is een vooronderzoek een goede

van enkele kantoorpanden. In Oosterhout kan zo’n 35 pro-

start. Daardoor worden de ondernemers bij het proces be-

cent van de kantoren worden aangemerkt als verouderd.

trokken. Dit kan ervoor zorgen dat zij eerder bereid zijn

Vaak biedt men deze kantoorruimte relatief goedkoop

deel te nemen aan en te investeren in de revitalisering. Een

aan, in de hoop dat de ruimte niet langdurig leeg zal staan.

vooronderzoek is bovendien essentieel om erachter te ko-

In de praktijk blijkt de opname van verouderde panden echter

men waar het op de bedrijventerreinen precies aan schort.

zeer beperkt te zijn. Revitalisering is daarom noodzakelijk om

De gemeente kan ook behulpzaam zijn door haar kennis te

verouderde kantoorruimte opnieuw interessant te maken voor

delen. Het voorbeeld van Vijf Eiken, waar een ambtenaar

vestiging van nieuwe bedrijven.

gedetacheerd is in de ondernemersvereniging, kan wellicht
ook op andere bedrijventerreinen een goed instrument zijn.

Als de veroudering tijdig wordt aangepakt, dan is het toe-

Een ambtenaar kent de wegen binnen de lokale overheid en

komstperspectief van de Oosterhoutse kantorenmarkt relatief

kan de processen daardoor sneller laten verlopen. Daarnaast

gunstig. Oosterhout beschikt namelijk over een in het alge-

weet de gemeente op deze manier wat er onder de onderne-

meen kwalitatief hoogwaardig aanbod, een goede ligging

mers leeft en kan zij de ondernemers duidelijk maken waarin

en een, in vergelijking tot Breda, lage gemiddelde huurprijs.

gemeente en ondernemers elkaar kunnen versterken.

De randvoorwaarden zijn goed, maar veroudering kan een
bedreiging (gaan) vormen. Samenwerking tussen overheid en

Parkmanagement

bedrijfsleven verdient, evenals bij de revitalisering van bedrij-

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan ook een

venterreinen, aanbeveling bij de aanpak van verouderde kan-

bijdrage leveren aan het tot stand komen van parkmanage-

toorruimte.

ment. Daarbij is het essentieel dat de doelstellingen van het

De in het algemeen gunstige ontwikkeling van de Ooster-

parkmanagement aansluiten bij de specifieke wensen van

houtse kantorenmarkt uit zich in een relatief krap aanbod. Een

de ondernemers op het bedrijventerrein. Te denken valt aan

van de sterke punten van de Oosterhoutse kantorenmarkt

het gezamenlijk inkopen van beveiliging, energie, telecomtik-

was dat er in het laatste decennium weinig overaanbod is ge-

ken en andere basisbehoeften van ondernemers die op een

weest: aanbod en vraag sloten relatief goed op elkaar aan. Met

bepaald bedrijventerrein gevestigd zijn. Maar ook het onder-

36.000 vierkante meter is er in Oosterhout op dit moment vol-

houd van de openbare ruimte valt vaak onder parkmanage-

doende planvoorraad. Echter, met slechts 3.000 vierkante me-

ment. De gemeente kan faciliteren door de ondernemers van

ter is maar een beperkt deel van de planvoorraad in aanbouw

kennis en subsidies te voorzien, waardoor de doelen van het

genomen. Als er in dit tempo wordt ontwikkeld, kan hier in de

parkmanagement (sneller) bereikt worden.

toekomst schaarste optreden.
De invoering van parkmanagement vereist een breed draag-

4.5 Conclusies

vlak onder de bedrijven. Het takenpakket moet daarom aan-

Het belang van de bedrijven op de bedrijventerreinen van de

sluiten op de wensen van (het liefst) alle ondernemers. Dit

Amerstreek in de totale regionale economie is groot. Hoewel

betekent dat dit takenpakket vaak meer onderwerpen moet

de ontwikkeling van bedrijventerreinen de laatste tien jaar be-

omvatten, zodat iedereen er heil in ziet. Het is daarnaast ver-

paald niet stil heeft gestaan, is er hier behoefte aan verdere

standig om bij de start een onderwerp te kiezen dat iedereen

uitbreiding van bedrijventerreinen. Gezien de geringe beschik-

aangaat, zoals het gezamenlijk aanpakken van de beveiliging.

baarheid van ruimte op bedrijventerreinen bestaat het risico

Maar bovenal is het belangrijk dat het initiatief vanuit de

van schaarste in de nabije toekomst. In de komende vijftien

ondernemers komt. Als zij geen behoefte hebben aan park-

jaar krijgen de gemeenten in de Amerstreek van de provincie

management, is de kans van slagen minimaal. Dat neemt ech-

de ruimte om ruim 200 hectare nieuw bedrijventerrein te ont-

ter niet weg dat de gemeente de ondernemers kan stimuleren

wikkelen, waarvan ongeveer de helft is bestemd voor opvang

door hen de voordelen ervan te laten inzien. Zeker wanneer

van lokale bedrijven. Daarnaast denkt de provincie dat er met

ondernemers in mindere mate zijn georganiseerd of wanneer

behulp van herstructurering en revitalisering nog ruimte kan

er geen initiatiefnemende bedrijven zijn, kan de overheid een

worden gewonnen op de huidige bedrijventerreinen.

belangrijke rol spelen in de startfase van parkmanagement.
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5

onder druk

Figuur 5.1: Uitgaande pendel;
vanuit woongemeenten in Amerstreek naar werkgebieden
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Geertruidenberg
25%

42%

Oosterhout
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5.1 Inleiding
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Een goede bereikbaarheid is een van de belangrijkste voor-
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locatie stelt. Het thema bereikbaarheid is dan ook onlos
makelijk verbonden met het thema bedrijfsruimte dat in het
vorige hoofdstuk is behandeld. Daarnaast stellen uiteraard
ook de bewoners van een regio hoge eisen aan de bereikbaarheid van hun woongebied en van hun werklocatie. In dit

Bron: SES/rpA West-Brabant, 2003

hoofdstuk besteden we aandacht aan de mobiliteit van de
bewoners en aan de bereikbaarheid van de regio via de weg,

Het grootste aandeel van de bevolking woont en werkt hier

het water en het spoor.

in de eigen gemeente (42 procent). Verder is er in Oosterhout en Geertruidenberg een sterke oriëntatie op Breda, een

5.2 Unieke ligging aan kruispunt
van wegen

geringe oriëntatie op elkaar en een groot deel pendelt dage-

De ligging van de regio langs (inter)nationale transportaders

sterk georiënteerd op het zuidelijk deel van de Randstad en

die de Randstad verbinden met onder andere de Vlaamse

op de regio Midden-Brabant (onder meer Tilburg). De pendel

Ruit en het Ruhrgebied, zorgt ervoor dat de Amerstreek een

vanuit Drimmelen laat een ander beeld zien. Het grootste ver

gunstig gebied is voor economische activiteiten.25 Vooral

schil is de geringe oriëntatie op de eigen gemeente. Slechts

Geertruidenberg en Oosterhout profiteren van deze unieke

een kwart van alle inwoners werkt hier in de eigen gemeente.

ligging. Grote bedrijfslocaties aan de A27, de A59, langs het

Het grootste deel van de Drimmelse bevolking, 27 procent,

Wilhelminakanaal getuigen hiervan.

werkt in Breda en ook overig West-Brabant (10 procent) en

lijks naar buiten de regio West-Brabant. Deze laatste groep is

Oosterhout (10 procent) vormen belangrijke werkgebieden.
Uiteraard maakt de gunstige ligging de regio ook aantrekke-

Het deel van de bevolking dat op de rest van Nederland is

lijk als woonplaats. Idealiter werken de bewoners in de eigen

georiënteerd is met 24 procent ook nog aanzienlijk, maar wel

regio, zodat de mobiliteitsproblemen zoveel mogelijk beperkt

lager dan in Oosterhout en Geertruidenberg.

blijven. In de praktijk worden de woon-werkafstanden echter
steeds groter. Dit heeft onder andere te maken met de toe-

De cirkeldiagrammen in figuur 5.2 geven een beeld van de

genomen mobiliteit en de groeiende arbeidsparticipatie van

inkomende pendel. Ondanks de relatief geringe oriëntatie op

vrouwen. Mensen kiezen door toegenomen mobiliteitsmo-

de eigen gemeente in Drimmelen is het aandeel dat de Drim-

gelijkheden steeds vaker hun woonplaats uit woonmotieven.

melse beroepsbevolking inneemt in het totaal aantal banen in

De werklocatie speelt in steeds mindere mate een doorslag-

Drimmelen hoog (51 procent). Deze schijnbare tegenstelling

gevende rol in de woonlocatiekeuze. Daarnaast zijn er steeds

kunnen we verklaren door het geringe aantal banen in Drim-

meer huishoudens waar beide partners een baan hebben zo-

melen ten opzichte van het aantal werkzame personen (zie

dat rekening moet worden gehouden met twee werkadres-

ook figuur 1.18 woon-werkfunctie). In Oosterhout wordt net

sen. Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de

als in Drimmelen de helft van het aantal banen bezet door

regio Amerstreek.

Oosterhouters zelf. Verder trekt de gemeente veel werknemers
uit Breda. Ook vanuit de rest van Nederland, voornamelijk

5.3 Pendel en mobiliteit

Midden-Brabant en het zuidelijk deel van de Randstad, komen

In de cirkeldiagrammen in figuur 5.1 is de pendel weergegeven

veel pendelaars. De pendel naar de gemeente Geertruiden-

vanuit de drie gemeenten. De pendel vanuit Geertruidenberg

berg laat een afwijkend beeld zien. In deze gemeente is het

en Oosterhout laat een sterk overeenkomstig beeld zien.

deel van de banen dat bezet wordt door eigen inwoners,
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25 De Vlaamse Ruit verwijst naar de ruitvormige regio Gent, Antwerpen, Luik en Brussel.

relatief laag (38 procent). Daarentegen werken in deze ge-

de auto te gebruiken. Opvallend is verder de gunstige verhou-

meente juist meer mensen uit overig West-Brabant en uit de

ding tussen afgelegde afstand en reisduur in de Amerstreek

rest van Nederland. De laatste groep komt voornamelijk uit

en vooral in Geertruidenberg. Dit duidt op een relatief goede

Midden-Brabant en het zuidelijk deel van de Randstad. Dat

bereikbaarheid over de weg. De mobiliteit met het openbaar

geldt met name voor bedrijven op bedrijventerrein Dom-

vervoer toont een heel ander beeld (zie figuur 5.4). Het ge-

bosch, waar zo’n 70 procent van de werknemers van buiten

bruik van het openbaar vervoer ligt ver onder het landelijke

de gemeente komt. De onderlinge oriëntatie tussen de drie

gemiddelde. Bovendien is in Oosterhout en in Drimmelen ook

gemeenten in de Amerstreek is, kortom, gering. De oriëntatie

de verhouding tussen reisafstand en reisduur minder gunstig

blijkt voornamelijk gericht te zijn op Breda, Tilburg en het

in vergelijking met de rest van Nederland. Vooral de relatief

zuidelijk deel van de Randstad.

verspreide bevolking over de kernen speelt de regio parten.

Figuur 5.2: Inkomende pendel;
naar werkgemeenten in Amerstreek vanuit woongebieden
Drimmelen

Figuur 5.3: Automobiliteit
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Figuur 5.4: Mobiliteit met het openbaar vervoer
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aanwezig en wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de
auto. Voor West-Brabant en specifiek ook de drie gemeenten

5.4 Knelpunten over de weg

in de Amerstreek geldt dat het landelijke karakter van het ge-

De toegenomen mobiliteit zorgt voor toenemende druk op

bied de mobiliteit sterk beïnvloedt. Het autogebruik is daar-

het bestaande wegennet in Nederland. Ook in de regio Amer-

om ook zeer dominant ten opzichte van het gebruik van het

streek neemt de druk op het wegennet toe. Belangrijk knel-

openbaar vervoer.

punt in de bereikbaarheid over de weg vormt het dichtslibben van de A27, de A59 en de A16. De aanpak van de A16 en
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Figuur 5.3 geeft de verhouding tussen de automobiliteit in de

het doortrekken van de A4 in West-Brabant hebben voorlopig

drie gemeenten en de regio West-Brabant weer ten opzichte

meer prioriteit bij de rijksoverheid en provincie dan de A27.

van het Nederlandse gemiddelde. Gemeten zijn het aantal

Het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT) van het

autoverplaatsingen, de afgelegde afstand en de reisduur. De

Rijk richt zich bij de aanpak van de A27 op een aantal knoop-

automobiliteit van de bewoners van alledrie de gemeenten

punten op het traject Utrecht-Breda. Maar het enige in het MIT

in de Amerstreek is veel hoger dan gemiddeld in Nederland.

erkende knooppunt dat in Noord-Brabant ligt, is de Merwede

De inwoners van Geertruidenberg blijken het meest frequent

brug bij Werkendam. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat

wanneer deze knooppunten zijn aangepakt de problematiek

betrekkelijk korte termijn verkeersmaatregelen te nemen om

verder naar het zuiden zal verschuiven, te weten naar het tra

zowel de doorstroming en de veiligheid als het comfort voor

ject tussen Hooijpolder bij Raamsdonksveer en Sint Anna-

de weggebruikers in de BORDT-regio te verbeteren. Daarvoor

bosch bij Breda. De wegintensiteit ligt hier momenteel nog

laat zij onderzoek uitvoeren door de Nijmeegse Radboud

lager dan de knooppunten die al wel in het MIT zijn genoemd,

Universiteit. De maatregelen die de Provincie nu wil door-

maar op het aspect veiligheid scoort het traject tussen knoop-

voeren, beperken zich min of meer tot de inrichting van de

punt Hooijpolder en knooppunt Sint Annabosch het slechtst

wegen. Ze staan in principe los van de mogelijke aanleg van

in vergelijking met de rest van de A27. Knelpunten op dit tra-

nieuwe wegen in de regio. Wel kan in de uitvoering worden ge-

ject ontstaan door de korte open op- en afritten bij Oosterhout

anticipeerd op eventuele toekomstige infrastructurele werken.

en Breda. Deze hebben files en gevaarlijke situaties tot gevolg.
Een capaciteitsvergroting van de weg kan deze problemen

Investeer in een derde verbinding tussen

verminderen (Taskforce A27, 2003). Het is daarom van groot

Oosterhout en Breda

belang dat dit traject direct wordt meegenomen in het plan

Ook de verbinding tussen Oosterhout en Breda vormt een

van aanpak.

groot knelpunt in de regio. De komende jaren worden er
nog zo’n 3.000 woningen ontwikkeld in Teteringen. Hierdoor

Een aantal jaren geleden is de Taskforce A27 opgericht, een

neemt de mobiliteit verder toe en komt de bereikbaarheid nog

samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten en het

meer onder druk te staan. De verbinding tussen Oosterhout en

bedrijfsleven. Ook Oosterhout en Breda zijn bij deze lobby

Breda via de provinciale weg (Oosterhoutseweg) wordt vier

groep betrokken. Toch heeft de Taskforce A27, evenals de

jaar afgesloten wegens de reconstructie ervan. Na deze vier

Rijksoverheid, prioriteit gelegd bij de knooppunten boven de

jaar wil de Gemeente Breda dat de Oosterhoutseweg niet meer

rivieren en de brug over de Merwede bij Gorinchem (Task-

toegankelijk is voor verkeerstromen tussen Oosterhout en

force A27, 2003). In de Amerstreek staat capaciteitsvergroting

Breda. Momenteel is Oosterhout met Breda verbonden via de

van de A27 op het traject tussen Hooijpolder en Sint Anna-

A27 en via de Oosterhoutseweg. Wanneer de Oosterhoutse-

bosch hoog op het wensenlijstje. Een afzonderlijke lobby voor

weg verdwijnt als verbindingsweg, wordt het regionale ver-

dit traject van de gemeenten in de Amerstreek richting Den

keer gedwongen via de A27 te rijden. De aanvoerwegen en de

Haag is niet efficiënt. Het is van belang dat de gemeenten in

rijksweg zelf krijgen hierdoor een enorme toevoer van verkeer.

de Amerstreek ervoor zorgen dat het zuidelijke deel van A27

Rijkswaterstaat verwacht dat de op- en afritten bij Oosterhout

hoger op de agenda van de Taskforce A27 komt. Een geza-

het extra regionale verkeer niet aan kunnen. De afsluiting zal

menlijke en gecoördineerde aanpak van de A27-lobby heeft

bovendien het sluipverkeer doen toenemen door de kernen

namelijk de grootste kans van slagen.

Den Hout, Dorst en Teteringen. Daarnaast zal de aanleg van
de HOV tussen Breda en Oosterhout de druk op de weg voor

Zorg voor ontvlechting regionaal en doorgaand verkeer

het overige verkeer nog eens vergroten (zie paragraaf 5.4).

Naast de problematiek op de rijkswegen is het van groot belang om ook in het onderliggend wegennetwerk 26 te inves-

Deze situatie legt de kwetsbaarheid bloot van de wegverbin-

teren. Onderzoek wijst namelijk uit dat de sterkste groei van

ding tussen Breda en Oosterhout. Goede verbindingen tussen

de congestie plaatsvindt op het onderliggend wegennet (Bra-

Oosterhout en Breda zijn, gezien de sterke onderlinge verbon-

bantstad, 2003). Bovendien is een goede afwikkeling tussen

denheid, van groot belang. Daarom moet de Oosterhoutse-

rijkswegen en onderliggend wegennet cruciaal voor de be-

weg, na de reconstructie, blijven fungeren als verbindingsweg

reikbaarheid over de weg. Deze afstemming is in de regio verre

tussen de steden. Daarnaast moet er gezien de tijdelijke afslui-

van optimaal. Een betere ontvlechting van het doorgaande en

ting van de Oosterhoutseweg, zo snel mogelijk gezocht wor-

regionale verkeer is noodzakelijk om een gezonde doorstro-

den naar een derde verbinding tussen Oosterhout en Breda.

ming van het verkeer in de regio te kunnen blijven garande-

Een derde verbinding is ook gewenst vanuit de langetermijn-

ren. Zo is de verbinding tussen Tilburg en de A27 aan verbete-

visie op de bereikbaarheid. Daarvoor zijn verschillende opties

ring toe. Er is reeds een project opgestart om deze verbinding

mogelijk, zoals het aanleggen van een parallelweg langs de

aan te pakken. De Gemeente Oosterhout is betrokken in de

A27. Een andere mogelijkheid is het doortrekken van de Bo-

BORDT-samenwerking27, waarin de Gemeenten Breda, Ooster-

vensteweg via de Weststadweg naar Breda langs het kanaal.

hout, Gilze en Rijen, Dongen en Tilburg gezamenlijk met de

Investeren in een derde verbindingsweg tussen de gemeen-

Provincie Noord-Brabant werken aan verbetering van de ver-

ten zal de verkeersdruk op de A27 verminderen en het sluip-

binding tussen Tilburg en de A27. De Provincie overweegt op

verkeer door de kernen beperken.

26 Onderliggend wegennetwerk betreft de wegen onderliggend aan Rijkswegen, dus het provinciale en lokale wegennetwerk.
27 De planstudie BORDT is een vervolg op de verkenningenstudie naar de verbindingsweg tussen Tilburg en de A27 bij Oosterhout/Breda. De verkenningenstudie is tot stand gekomen door een gezamenlijk optreden van de Gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze Rijen, Dongen en Tilburg en de provincie
Noord-Brabant.
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De verbinding tussen Breda en Oosterhout is dus cruciaal voor

Een betere bekendheid van deze verbinding kan de benut-

het garanderen van de toekomstige bereikbaarheid van de

ting van het station door inwoners uit Moerdijk en Drimmelen

Amerstreek. Niet alleen Oosterhout, maar ook de gemeenten

verbeteren.

Geertruidenberg en Drimmelen hebben baat bij een goede
verbinding met Breda. Samenwerking tussen de Gemeenten

Vanuit Oosterhout en Geertruidenberg is het station in Rijen of

in de Amerstreek om een derde verbindingsweg te realiseren

Breda het meest nabij. Toenemende congestie op de wegen

is in dit kader dan ook gewenst.

naar de stations in Rijen of Breda kan ervoor zorgen dat Lage
Zwaluwe ook voor de inwoners van deze gemeenten een aan-

Meer inzicht nodig in effecten luchtvervuiling

trekkelijk alternatief wordt. De geplande hoogwaardige bus-

op ruimtelijke ontwikkelingen

verbinding tussen Oosterhout en Breda kan hier wellicht ver-

Een ander knelpunt met betrekking tot het wegverkeer betreft

betering in brengen. In 2008 zal de Hoogwaardige Openbaar

de toenemende luchtvervuiling langs de snelwegen. In de

Vervoersverbinding (HOV) tussen Oosterhout en Breda gereed

Randstad zorgt deze luchtvervuiling er steeds vaker voor dat

zijn. Door de invoering van een goede HOV-verbinding zullen

ruimtelijke ontwikkelingen aanzienlijke vertraging oplopen of

meer mensen besluiten de auto te laten staan en de bus te ne-

zelfs helemaal geen doorgang kunnen vinden. Luchtvervuiling

men, waardoor enerzijds de druk op wegverbindingen tussen

langs de snelwegen lijkt in eerste instantie een minder groot

Oosterhout en Breda zal verminderen. Anderzijds zal de HOV

knelpunt te zijn in Noord-Brabant. Maar ook in deze provincie

echter wegruimte innemen door de aanleg van een busbaan.

en specifiek in de regio Amerstreek is sprake van een groeiend

Daarnaast zullen de voorrangsmaatregelen, die de HOV waar-

probleem op dit terrein. Uit onderzoek in opdracht van de

schijnlijk zal krijgen op de wegen waar geen aparte busbaan is,

staatssecretaris van Milieu blijkt dat de problematiek in de

ten koste gaan van het overige verkeer. Hierdoor zal de komst

Randstad het meest nijpend is, maar dat ook Noord-Brabant

van de HOV de druk op de weg voor het overige verkeer doen

hieraan niet ontkomt. Bovendien zullen de problemen in deze

toenemen. Ook dit benadrukt het belang van een derde ver-

provincie de komende jaren naar verwachting verergeren.

bindingsweg.

Daarom is het van groot belang voor Noord-Brabant om hier-
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op tijdig te anticiperen. Aangezien de Amerstreek doorsneden

De OV-verbinding tussen Geertruidenberg en Breda is nog

wordt door drie rijkswegen, zal ook deze regio last krijgen van

problematischer. Dit heeft zijn weerslag op het autogebruik,

de problematiek. In het onderzoeksrapport, dat in opdracht

dat in Geertruidenberg nog hoger ligt dan in de rest van de re-

van de staatsecretaris is geschreven, wordt aanbevolen om

gio. De pendel tussen Geertruidenberg en Breda zorgt dan ook

de specifieke situatie in het westelijk deel van Noord-Brabant

voor een grote druk op het wegennetwerk. Het doortrekken

nader te onderzoeken (DHV, 2005). Zo’n onderzoek is ook voor

van de HOV-lijn van Breda via Oosterhout richting Geertruiden-

de gemeenten in de Amerstreek van belang, aangezien het

berg kan de bereikbaarheid van deze gemeente verbeteren

inzicht kan geven in beperkingen voor toekomstige ruimte-

en daarbij de druk van het wegennet verder verlichten. Het is

lijke ontwikkelingen.

daarom ook aan te bevelen deze optie nader te onderzoeken.

5.5 Slechte concurrentiepositie van het
openbaar vervoer

5.6 Binnenvaart als alternatief

Over het algemeen kan het openbaar vervoer in de Amer-

Een geheel andere modaliteit die nog niet is besproken is het

streek niet concurreren met de auto. Eerder in dit hoofdstuk

vervoer over het water. Vooral voor goederenvervoer biedt deze

constateerden we al dat de verhouding tussen afgelegde

modaliteit een alternatief. Het goederenvervoer over de weg

afstand en reisduur voor het openbaar vervoer ongunstiger

is enerzijds de dupe en anderzijds een oorzaak van de steeds

uitvalt dan voor de auto. Onderzoek naar het OV-Netwerk in

groeiende congestie op de weg. Goederenvervoer over de

Brabantstad bevestigt dat het openbaar vervoer in gebieden

Europese binnenwateren vormt daarom een steeds vaker ge-

buiten de stedelijke agglomeraties en in gebieden zonder sta-

bruikt alternatief. Hierdoor is het belang van de binnenhavens

tion niet kan concurreren met de auto. In de regio Amerstreek

in Nederland als vestigingsplaats voor industriële en logis-

is alleen in Lage Zwaluwe een spoorwegstation aanwezig. Dit

tieke bedrijven de afgelopen jaren sterk gegroeid. De binnen-

station verbindt de regio direct met Dordrecht en Rotterdam.

havens trekken economische activiteiten naar de regio toe en

De benutting van deze verbinding is echter nog niet optimaal

hebben daardoor een belangrijke economische impact op

door enerzijds de perifere ligging en anderzijds de relatieve

de directe en indirecte werkgelegenheid. Naast het omzeilen

onbekendheid van deze spoorverbinding. Voor de inwoners

van vertragingen over de weg levert de binnenvaart schaal-

van de kernen in de gemeente Drimmelen kan de spoorver-

en kostenvoordelen op ten opzichte van het wegvervoer.

binding via Lage Zwaluwe een goed alternatief vormen voor

Bovendien is de binnenvaart vriendelijker voor het milieu dan

de pendel richting Rotterdam en Dordrecht.

het wegvervoer.

Tabel 5.1: Containerterminals in binnenhavens in Nederland (2003)
Volume in TEU 28

Terminal

Box 5.1: Innovatie in de binnenvaart: distrivaart
In dit binnenvaartproject heeft TNO samen met het be-

Volume

Terminal

Volume

Den Bosch

80.000

Wansum

50.000

via de binnenvaart vervoerd kunnen worden. Dit zou

Nijmegen

65.000

Meppel

45.000

een aantrekkelijk alternatief zijn voor en aanvulling op

Born

60.000

Amsterdam

40.000

Oosterhout

50.000

het wegvervoer. Als pilot zijn in de periode 2000 – 2003

Hengelo

40.000

via een speciaal binnenvaartschip pallets vervoerd tus-

Utrecht

50.000

Tilburg

36.000

sen de distributiecentra van verladende bedrijven en

Bron: Rabobank Nederland, Industry Knowledge Team

drijfsleven onderzocht of pallets en stukgoederen ook

supermarkten. In de toekomst zouden de mogelijkheden uitgebreid kunnen worden naar de detailhandel

Alledrie de gemeenten in de Amerstreek zijn verbonden met

in stedelijke centra. Distrivaart zou dan kunnen dienen

waterwegen. In Drimmelen hebben de binnenhavens ech-

als onderdeel van stedelijke en regionale distributie. De

ter voornamelijk een recreatieve functie. In de gemeenten

binnenhavens in Nederland kunnen hierdoor mogelijk

Geertruidenberg en Oosterhout zijn eveneens recreatieve

een nieuwe functie vervullen, die meer gericht is op de

havens gevestigd, maar er zijn ook havenfaciliteiten aanwe-

logistiek en distributie van consumentengoederen. De

zig die gericht zijn op industriële en logistieke bedrijvigheid.

Gemeenten Dongen en Oosterhout waren reeds betrok-

Geertruidenberg beschikt over een industriële haven op het

ken bij een pilot distrivaart. Ondanks de kansen die dis-

terrein van de Amercentrale. In Oosterhout is op bedrijventer-

trivaart biedt, heeft het project vooralsnog niet tot een

rein Weststad in 2001 een containerterminal ontwikkeld. Het

doorstart geleid. Voor het succesvol voortzetten van dit

vervoer van containers over het water en de toegevoegde

soort initiatieven zijn voldoende schaal en investerings-

waarde-activiteiten in de nabij gelegen logistieke centra

bereidheid bij ondernemers en overheid noodzakelijk.

vormen een belangrijke groeimarkt. Inmiddels is de terminal

Bron: TNO, 2005 & TNO Magazine, 2005

in Oosterhout een van de grootste containerterminals in de
Nederlandse binnenhavens (tabel 5.1). De Container Terminal
Oosterhout staat niet op zichzelf, maar werkt samen met ter-

Naast de industriehaven en containerterminal bevinden zich

minals in de regio (Tilburg) en het Botlekgebied (Ridderkerk).

in de omliggende regio nog meer havenfaciliteiten. Moerdijk

Een van de voordelen van onderlinge samenwerking tussen

beschikt over de belangrijkste havenfaciliteiten in de regio.

de terminals is het uitwisselen van containers. Naast het con-

Hier is een multifunctionele haven aanwezig die ook bereik-

tainervervoer biedt de aanwezigheid van binnenhavens kan-

baar is voor zeeschepen. Deze faciliteiten bieden naast de

sen voor nieuwe innovatieve vormen van goederenvervoer,

aanwezigheid van de binnenhavens een belangrijke aanvul-

zoals distrivaart (box 5.1).

ling op de regionale economie.

28 Schatting van de overslag in teu (twenty feet equivalent unit).
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5.7 Conclusies

ten op dit gebied is nog minimaal. De bereikbaarheid van

De goede bereikbaarheid van de regio Amerstreek, met name

Drimmelen en Geertruidenberg is evenals die van Oosterhout

de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg, maakt het

afhankelijk van een goede doorstroming op de A27 en de

gebied aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren. Vooral

aanpalende provinciale wegen. De drie gemeenten moeten

logistieke bedrijvigheid is bij de goede bereikbaarheid gebaat.

daarom gezamenlijk optrekken om investeringen van het Rijk

Om de concurrentiepositie van de regio te behouden en te

en de Provincie aan te trekken. Deze investeringen zijn nodig

versterken moet het waarborgen van de goede bereikbaar-

om doorgaand en regionaal verkeer beter te ontvlechten, de

heid bovenaan het prioriteitenlijstje van de lokale overheden

verkeersdruk op de A27 te verminderen en het sluipverkeer

staan. Door toenemende mobiliteit komt de bereikbaarheid

door de kernen aan te pakken.

namelijk steeds meer onder druk te staan. Dat geldt voor heel
Nederland en ook voor de regio Amerstreek. Om deze ont-

Naast de ontsluiting via de weg is de aanwezigheid van bin-

wikkelingen tegen te gaan, zijn investeringen in de infrastruc-

nenhavens van groot belang voor de bereikbaarheid van de

tuur noodzakelijk. Een groot deel van de verantwoordelijkheid

regio. Deze binnenhavens geven de regio een extra dimensie

voor deze investeringen ligt echter bij de Rijksoverheid en de

als vestigingsplaats voor industriële en logistieke bedrijvig-

provincie. Dit betekent echter niet dat de gemeentelijke over-

heid en bieden een goed alternatief voor het milieubelasten-

heden hier geen enkele rol in spelen. Visie- en planvorming

de wegvervoer. De containerterminal in Oosterhout is in dit

op regionaal niveau door samenwerkende gemeenten, zoals

kader een belangrijke spil in de regio, want vooral het belang

in BORDT-verband, zijn van grote invloed op de investeringen

van het containervervoer zal in de toekomst toenemen. Bin-

in de regionale infrastructuur.

nenhavens zullen, naast de industriële, agrologistieke functie,
meer en meer een rol krijgen in de distributie van consumen-
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De samenwerking met omliggende gemeenten is essentieel

tengoederen van en naar de distributiecentra in Nederland.

om een krachtige lobby te maken naar de hogere overheden.

De groeiende containersector kan daarom bijdragen aan de

In het kader van het eerder genoemde BORDT-verband is

ontwikkeling van nieuwe logistieke activiteiten in de Amer-

Oosterhout daar al zeer actief in. Het belang van een goede

streek. Ook het inspelen op nieuwe vervoersconcepten als

bereikbaarheid is echter voor alledrie de gemeenten in de

distrivaart biedt kansen voor het uitbouwen van de logistieke

Amerstreek groot, maar de samenwerking tussen de gemeen-

functie van deze regio (box 5.1).
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Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting methodiek
economische thermometer

ten opzichte van die van andere regio’s in ons land.

De thermometers voor economische groei en eco-

gemiddelde van alle regio’s (de standaarddeviatie)

nomische kracht zijn ontwikkeld door het Directo-

vertaalt zich in rapportpunten die de regio meer of

raat Kennis & Economisch Onderzoek van Rabobank

minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke gemid-

Nederland. Ze zijn primair bedoeld om indicatie te

delde: een zes. Ter illustratie: bij een verschil met het

geven van het reilen en zeilen van regionale econo-

gemiddelde van de regio’s van bijvoorbeeld 0,625

mieën in ons land. Ze hebben daarom vooral een

plus of min de standaardafwijking, krijgt de regio

signalerende functie.

0,75 punt meer of minder dan een zes.

Bij beide thermometers is gekozen voor een viertal

Deze berekeningswijze is voor alle indicatoren het-

indicatoren die de economische groei respectie-

zelfde. Het rapportcijfer voor economische groei en

velijk kracht duiden. Het rapportcijfer dat de drie

kracht is het evenredige gemiddelde van de vier bij-

gemeenten voor een indicator krijgen toebedeeld,

behorende indicatoren.

is gebaseerd op de score van die drie gemeenten

Bijlage 2: De belangrijkste indicatoren op een rij
Indicatoren	Drimmelen

Geertruidenberg

Oosterhout

Bevolkingsomvang 2000

26.643

21.139

52.291

Bevolkingsomvang 2005

26.658

20.856

52.921

Natuurlijke aanwas 2000-2004

+370

+235

+937

Migratiesaldo 2000-2004

-388

-437

+47

Woningvoorraad 2000

10.066

8.218

21.363

Woningvoorraad 2005

10.404

8.454

22.050

Misdrijven per 10.000 inwoners 2004
Gemiddeld huishoudinkomen 2002 (€)
Gemiddelde WOZ-waarde 2005 (€)

290

356

405

32.100

31.400

31.100

242.000

206.000

213.000

Rapportcijfer economische prestatie 2000

5,8

6,3

5,9

Rapportcijfer economische prestatie 2004

6,2

6,1

6,6

Rapportcijfer werkgelegenheidsgroei 2004

6,5

6,3

5,3

Rapportcijfer omzetgroei 2004

4,0

5,8

8,0

Rapportcijfer exportgroei 2004

5,0

5,8

7,3

Rapportcijfer winstgroei 2004

7,5

8,0

8,0

Rapportcijfer investeringen 2004

7,5

5,0

5,3

Rapportcijfer exportoriëntatie 2004

8,0

6,8

7,5

Rapportcijfer productiestructuur 2004

5,5

5,3

6,0

Rapportcijfer bedrijfsdynamiek 2004
Aantal banen 2000
Aantal banen 2005
Werkzame beroepsbevolking 2000
Werkzame beroepsbevolking 2005

5,8

6,3

5,8

7.333

12.039

23.752

7.577

11.617

25.034

12.454

10.100

23.297

12.177

9.757

23.049

Lokale koopkracht 2005 (€)

73.213.047

61.183.587

163.681.866

Lokale omzet 2005 (€)

33.258.246

36.159.180

210.287.655

VVO winkels per 1.000 inwoners (m2) 2005

842

1.121

1.894

Aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector 1996

527

293

1.165

Aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector 2003

619

323

1.482

Aantal banen op bedrijventerreinen 2004

883

6.679

12.770

Netto oppervlak bedrijventerrein 2005 (ha)

36

303

567

27,7 km

30,2 km

25,6 km

2,1 km

1,9 km

2,3 km

Afgelegde afstand auto p.p.p.d., gemiddelde 1998-2003
Afgelegde afstand OV p.p.p.d., gemiddelde 1998-2003
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