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Raadsinformatiebrief
Reg.nr. :: 9221102
B&W verg. :: 3 september 2019

:

Onderwerp: Toekomst Brabanthallen

1)  Status
In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij uw raad over de voortgang van de
onderhandelingen met Libéma over de toekomst van Brabanthallen/1931 en in het bijzonder de
toekomstige bereikbaarheid van het complex, welke urgent is geworden nu ook het Michelinterrein
wegvalt als overloopterrein als gevolg van de nieuwbouw aldaar van Weener XL.

2)  Samenvatting
De Brabanthallen/1931 is al decennia een belangrijk onderdeel van de economische structuur van ‘s-
Hertogenbosch. Het is uitgegroeid tot de nummer 1 beurzen-, evenementen- en
congressenaccommodatie van Zuid-Nederland, met jaarlijks 700.000 bezoekers en € 69 miljoen aan
bestedingen. Deze bestedingen genereren circa 1.100 banen waarvan veel in onze stad en regio. De
Brabanthallen/1931 is daarmee ook een belangrijke schakel in de kenniseconomie van Brabant en
draagt aantoonbaar bij aan de promotie van Brabant/’s-Hertogenbosch. In de door uw raad medio
2016 vastgestelde ‘Strategische visie op doorontwikkeling Brabanthallen/1931’ is de toekomstvisie
voor Brabanthallen/1931 bepaald.

Sinds 1990 zijn onze gemeente en Libéma de aandeelhouders van de NV MEI. Deze vennootschap is
de eigenaar van de opstallen van de Brabanthallen/1931. Libéma is niet alleen mede-eigenaar, maar
is ook de exploitant van het complex. De gemeente is eigenaar van de grond. De samenwerking met
Libéma is vormgegeven in de zogenaamde parapluieovereenkomst. Deze overeenkomst loopt eind
2020 af. Ruim twee jaar zijn gemeente en Libéma in onderhandeling over de verlenging van de
overeenkomst.

Tijdens de onderhandelingen is de vraag opgekomen of de gemeente haar aandelen in de NV MEI
zou willen verkopen aan Libéma. De transformatie van veemarkt naar succesvol beurzen-,
evenementen- en congressencentrum is afgerond. Het aandeelhouderschap van een beurzen-,
evenementen- en congressencentrum is voor de gemeente in beginsel geen kerntaak. Wij stellen vast
dat de gemeente ook andere middelen tot haar beschikking heeft, waarmee zij het publieke belang
voldoende kan behartigen. Het is daarbij de vraag of de gemeente in deze fase van de
doorontwikkeling van de Brabanthallen nog zou moeten delen in het commerciële risico van een
onderneming en of zij medeverantwoordelijkheid wil dragen voor nieuwe investeringsplannen en de
financiering daarvan. De gelden die bij verkoop van de aandelen naar de gemeente vloeien, kunnen
anderszins voor publieke doeleinden worden ingezet. Om de realisatie van de door uw raad
vastgestelde toekomstvisie voor doorontwikkeling van Brabanthallen/1931 maximaal te ondersteunen
zijn wij voornemens om uit de NV MEI te stappen.
De onderhandelingen over de verlenging van de overeenkomst zijn vervolgens omgebogen naar
onderhandelingen over de beëindiging van het gemeentelijk aandeelhouderschap in de NV MEI en
daarbij behorende voorwaarden, alsmede over het behoud van de gemeentelijke positie als eigenaar
van de gronden en de voorwaarden waaronder deze in erfpacht worden uitgegeven aan de NV MEI
(zowel de oude erfpacht met betrekking tot de Brabanthallen zelf, als een nieuwe erfpacht met
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betrekking tot de landtong en een deel van de Industriehaven). De onderhandelingen daarover zijn
afgerond.

Het resultaat van deze onderhandelingen is meer geworden dan sec een zakelijke marktconforme
verkoop van aandelen, een beschrijving van de positie van de gemeente als eigenaar van de gronden,
de uitgifte van de grond tegen een erfpachtcanon en de netto opbrengst uit de verkoop. Hier komen
vier belangrijke dossiers bij elkaar: economie, mobiliteit, duurzaamheid/vergroening en ruimtelijke
kwaliteit. Het resultaat bevat dan ook afspraken over de duurzame bereikbaarheid van de
Brabanthallen, de kwaliteit van de openbare ruimte en omgeving (vergroening van het terrein,
langzaam verkeersroute naar De GruyterFabriek) en afspraken rondom duurzaamheidsmaatregelen
op en om het complex. Ook over de bekostiging van de investeringen en welke partij de risicodrager
is, is overeenstemming. De hiervoor benodigde investeringen in parkeren (die tevens in het belang
van gemeente plaatsvinden) en verdere ontwikkeling van het complex komen ten laste van de
daarvoor verantwoordelijke partij NV MEI (d.w.z. na overdracht aandelen volledig Libéma). De
opbrengst van de verkoop van de aandelen bedraagt € 7.350.000,--. Dit bedrag zal in een periode van
10 jaar door Libéma worden betaald aan de gemeente. Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijks een
(te indexeren) erfpachtcanon.
Met de gehele set van afspraken kan ook het dossier “doorontwikkeling 2e fase Brabanthallen/Visie
Industriehaven” afgerond worden.

Voor de duurzame bereikbaarheid van de Brabanthallen is de realisatie van een gelimiteerd aantal
van 900 parkeerplaatsen op de landtong en op een te dempen gedeelte van de Industriehaven
onderdeel van het akkoord. Het gaat om de vervanging van nu beschikbare overloopparkeerplaatsen
op het Michelinterrein, dat per 2020 beschikbaar is voor de vestiging van WeenerXL. Per saldo is
geen toename van het bestaande aantal beschikbare parkeerplaatsen voor Brabanthallen. Bij een
eventuele verdere doorgroei van de Brabanthallen in de toekomst dient verder ingezet te worden op
duurzame vormen van mobiliteit.
Een tweede ontsluiting van het terrein kan worden benut via de Oude Engelenseweg, richting de
Rietveldenweg naar de A59. Dit is een voortzetting van de huidige gangbare praktijk. Voor een tweede
ontsluiting is het niet strikt noodzakelijk bevonden dat de Bibendumstraat wordt doorgetrokken. De
mogelijkheid om de Bibendumstraat op termijn door te trekken blijft wel bestaan. Voor de maatregelen
(voor het realiseren van de parkeeroplossing en tevens de inrichting parkdeel landtong,
langzaamverkeersverbinding naar DGF, vergroenen randen bestaande parkeerterreinen en duurzame
mobiliteitsmaatregelen) investeert Libéma voor eigen rekening en risico circa € 11.000.000,--.

Wij hebben het voornemen om uw raad op 10 december 2019 een voorstel aan te bieden om uw
wensen en bedenkingen kenbaar te maken op ons voornemen om uit de NV MEI te stappen en
daartoe nieuwe en gewijzigde overeenkomsten aan te gaan met de NV MEI. Tevens zullen wij uw
raad dan voorstellen om geen bezwaar te hebben tegen het gebruiken van een te dempen deel van
de Industriehaven voor parkeren voor de Brabanthallen zodat een verklaring van geen bedenkingen
niet vereist is. In de tussentijd zullen wij de belanghebbenden en stakeholders in de gelegenheid
stellen om een (schriftelijke) reactie te geven op de concrete uitvoeringsplannen (welke te maken
hebben met de fysieke inrichting van het parkeerterrein) en het daarmee samenhangende voornemen
om een omgevingsvergunning ex art 2.12 onder a onder 3 Wabo te verlenen om het te dempen deel
van de Industriehaven te gebruiken als parkeerterrein.
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3) Wij bieden u dit stuk ter informatie aan.

Steller : Klein Swormink/De Winter
Tel. : 615 5731 / 6155680
E-mail : n.kleinswormink@s-hertogenbosch.nl / h.dewinter@s-hertogenbosch.nl

mailto:n.kleinswormink@s-hertogenbosch.nl
mailto:h.dewinter@s-hertogenbosch.nl
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4)  Aanleiding

De Brabanthallen/1931 is al decennia een belangrijk onderdeel van de economische structuur van ‘s-
Hertogenbosch. Het is uitgegroeid tot de nummer 1 beurzen-, evenementen- en
congressenaccommodatie van Zuid-Nederland, met jaarlijks 700.000 bezoekers en € 69 miljoen aan
bestedingen. Deze bestedingen genereren circa 1.100 banen waarvan veel in onze stad en regio. De
Brabanthallen/1931 is daarmee ook een belangrijke schakel in de kenniseconomie van Brabant en
draagt aantoonbaar bij aan de promotie van Brabant/’s-Hertogenbosch.

Op 12 juli 2016 heeft uw raad de Strategische visie op doorontwikkeling Brabanthallen/1931
vastgesteld (reg.nr. 5883432). Hiermee heeft uw raad de toekomstvisie BBH/1931 voor
Brabanthallen/1931 bepaald met als kernpunten: de Brabanthallen/1931 laten uitgroeien tot een
beurs-, evenementen- en congrescentrum met nationale allure met behoud van de (boven)regionale
functie en de Brabanthallen/1931 op lokaal niveau ontwikkelen als hét zakelijke ontmoetingscomplex
van de Spoorzone. De ervaring met het Songfestival laat zien dat bij een dergelijke doorontwikkeling
tot een beurzen-, evenementen- en congressenaccommodatie met nationale allure de locatie niet los
kan worden gezien van zijn omgeving. Een belangrijk aspect daarbij is ook de bereikbaarheid.

Sinds 1990 zijn onze gemeente en Libéma de aandeelhouders van de NV MEI. Deze vennootschap is
de eigenaar van de opstallen van de Brabanthallen/1931. Libéma is niet alleen mede-eigenaar, maar
is ook de exploitant van het complex. De gemeente is eigenaar van de grond.

De samenwerking met Libéma is vormgegeven in de zogenaamde parapluieovereenkomst. Deze
overeenkomst loopt eind 2020 af. Ruim twee jaar zijn gemeente en Libéma in onderhandeling over de
verlenging van de overeenkomst. Uw raad heeft in het besluit van 12 juli 2016 ook besloten de
toekomstvisie BBH/1931 als uitgangspunt te hanteren voor de onderhandelingen over verlenging van
de lopende parapluieovereenkomst.

Tijdens de onderhandelingen is de vraag opgekomen of de gemeente haar aandelen in de NV MEI
zou willen verkopen aan Libéma. De transformatie van veemarkt naar succesvol beurzen-,
evenementen- en congressencentrum is afgerond. Hierdoor is dit een natuurlijk moment om,
overeenkomstig de door uw raad vastgestelde kaders verbonden partijen, het aandeelhouderschap te
heroverwegen. Het aandeelhouderschap van een beurzen-, evenementen- en congressencentrum is
voor de gemeente in beginsel geen kerntaak. Wij stellen vast dat de gemeente ook andere middelen
tot haar beschikking heeft, waarmee zij het publieke belang voldoende kan behartigen. Het is daarbij
de vraag of de gemeente in deze fase van de ontwikkeling nog zou moeten delen in het commerciële
risico van een onderneming en of zij medeverantwoordelijkheid wil dragen voor nieuwe
investeringsplannen en de financiering daarvan. De gelden die bij verkoop van de aandelen naar de
gemeente vloeien, kunnen anderszins voor publieke doeleinden worden ingezet. Om de realisatie van
de door uw raad vastgestelde toekomstvisie voor doorontwikkeling van Brabanthallen/1931 maximaal
te ondersteunen zijn wij voornemens om uit de NV MEI te stappen. Gemeente heeft voldoende andere
middelen tot haar beschikking waarmee zij het publieke belang voldoende kan behartigen.

De onderhandelingen over de verlenging van de overeenkomst zijn vervolgens omgebogen naar
onderhandelingen over de beëindiging van het gemeentelijk aandeelhouderschap in de NV MEI en
daarbij behorende voorwaarden. Daarbij is ook de uitgifte in erfpacht van de gronden onder
Brabanthallen en van de Landtong en een deel van de Industriehaven tussen partijen besproken. De
onderhandelingen zijn inmiddels afgerond.

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/3593618/1/document
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Hieronder gaan wij in op de wenselijkheid om afstand te doen van de aandelen. Daarna benoemen wij
de uitgangspunten die aan de voorzijde van de onderhandelingen zijn ingebracht.
Vervolgens staan wij stil bij het bereikte onderhandelingsresultaat. Hiermee komen vier belangrijke
dossiers bij elkaar: economie, mobiliteit, duurzaamheid/vergroening en ruimtelijke kwaliteit.

Een belangrijke voorwaarde voor de totale deal is een duurzame oplossing voor beide partijen van het
bereikbaarheidsdossier. Voor de gemeente is dit vanwege de impact op de omgeving en de ambities
op het thema Duurzame Mobiliteit. Voor Libéma zijn de goede bereikbaarheid en het parkeren
belangrijke voorwaarden om de gestelde ambities te realiseren binnen het kader van een gezonde
financiële exploitatie van het complex. Bij de duurzame bereikbaarheid van de Brabanthallen staan wij
daarom uitgebreider stil.

Vervolgens gaan wij in op de nog te nemen stappen op weg naar het beoogde eindresultaat per
december 2019. Ten slotte kunnen wij een en ander definitief maken door de overeenkomsten per 1
januari 2020 te ondertekenen.

5)  Waarom het aandeelhouderschap beëindigen?

Centraal staat de vraag of beëindiging van het gemeentelijk aandeelhouderschap wenselijk is. Kan de
gemeente haar doelstellingen inzake de Brabanthallen/1931 ook behalen met andere middelen? Of
anders gezegd, kan zij deze ook behalen met de andere rollen die zij bij dit complex heeft? De
volgende gemeentelijke rollen zijn in deze te onderkennen:

1. Stimulator werkgelegenheid en economie
2. Borger Erfgoed
3. Hoeder algemeen belang
4. Erfverpachter / eigenaar ondergrond
5. Hoeder publiekrecht (vergunningverlener, handhaver)
6. Financier
7. Aandeelhouder MEI en investeerder

In de eerste drie rollen zijn min of meer de gemeentelijke doelstellingen gevat. De overige vier rollen
zijn geen doel op zich, maar een middel om deze doelstellingen te realiseren.

Deze rollen zijn historisch ontstaan. De gemeente was immers ooit volledig eigenaar van de veemarkt.
Om succesvol de volledige transitie te kunnen maken van veemarkt naar beurzen-, evenementen- en
congressencentrum, was het noodzakelijk om als gemeente risicodragend te investeren en te
financieren. Geen enkele exploitant, ook Libéma niet, zou destijds bereid en/of in staat zijn geweest
deze ontwikkeling volledig voor eigen rekening en risico te nemen. De gemeente heeft via de rollen
van aandeelhouder en financier haar rol van stimulator van de werkgelegenheid en de economie in
die fase goed ingevuld.

Inmiddels is BBH/1931 een succesvol beurzen-, evenementen- en congressencentrum. Onvermijdelijk
zijn in de komende jaren investeringen noodzakelijk om het complex succesvol te houden. Vanwege
het bewezen succes van BBH/1931 is de exploitant nu wel bereid om de commerciële ontwikkeling
voor zijn rekening te nemen. Sterker nog, Libéma geeft expliciet aan meer genegen te zijn om te
investeren in een complex dat volledig in eigendom is van de eigen onderneming. Het mede-
eigenaarschap van de gemeente is daarbij geen groot voordeel meer, maar eerder een belemmering.
De gemeentelijke besluitvorming werkt vertragend. NV MEI heeft een grotere slagkracht als Libéma
zelfstandig aan de lat staat voor de doorontwikkeling van BBH/1931 om zo een blijvende rol te kunnen
spelen op het Nederlandse markt voor beurzen-, evenementen- en congressenaccommodaties.
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Op grond van het bovenstaande zijn wij de mening toegedaan dat beëindiging van het
aandeelhouderschap voor beide partijen op dit moment, voor de eventuele verlenging van de
paraluieovereenkomst, passend is.
Hiermee kan de door uw raad vastgestelde toekomstvisie voor doorontwikkeling van
Brabanthallen/1931 beter worden gerealiseerd. Bovendien is het de vraag of de gemeente in deze
fase van de ontwikkeling nog zou moeten delen in het commerciële risico van een onderneming en of
zij medeverantwoordelijkheid wil dragen voor nieuwe investeringsplannen en de financiering daarvan.

Cruciaal is voorts dat de gemeente als erfverpachter en als hoeder publiekrecht (en eventueel ooit in
de toekomst in een nieuwe rol als verstrekker van een subsidie) voldoende grip houdt op de aspecten
waarop de gemeente grip wenst (stimuleren economie, behoud erfgoed, beperking overlast). Onder
voorwaarden zou de gemeente afstand kunnen doen van het aandeelhouderschap.

Op basis van het bovenstaande hebben wij geconcludeerd dat beëindiging van het
aandeelhouderschap mogelijk en wenselijk is. Om de realisatie van de door uw raad vastgestelde
toekomstvisie voor doorontwikkeling van Brabanthallen/1931 maximaal te ondersteunen, zijn wij
voornemens om uit de NV MEI te stappen.

6)  Gemeentelijke uitgangspunten in de onderhandelingen

Bij de onderhandelingen zijn door de gemeente de volgende voorwaarden aangehouden:
1. De gemeente dient grip te hebben en te houden op de alternatieve invulling/exploitatie van het

complex, de alternatieve aanwending van de locatie, de naamgeving van het complex en de
bescherming van het monumentale deel.

2. De vergoeding voor de over te dragen aandelen moet marktconform zijn.
3. De gemeentelijke leningen moeten doorlopen tegen de huidige condities. De gemeente heeft

het geld voor deze leningen zelf geleend bij de BNG. Vervroegde aflossing is uitermate
kostbaar en daarmee niet aan de orde.

4. De erfpachtscanon voor de Brabanthallen, eerder vastgesteld op een bedrag van ad €
604.063,-- moet minimaal gehandhaafd blijven.

5. Libéma dient medewerking te verlenen aan de realisatie van een - tijdens werktijden voor
iedereen openbaar blijvende - langzaam verkeersverbinding naar De Gruyter Fabriek over het
complex van de Brabanthallen/1931.

6. Libéma dient de afspraken met betrekking tot dubbelgebruik parkeren met De Gruyter Fabriek
te continueren.

De onderdelen, die onder 5 en 6 zijn benoemd, zijn onderdeel van het bereikbaarheidsdossier
Brabanthallen (2e fase doorontwikkeling Brabanthallen en Verkeersbeeld Industriehaven). Met het
voornemen om het aandeelhouderschap te beëindigen willen Libéma en wij dit dossier toekomstvast
afronden.

7)  Inhoud van het onderhandelingsakkoord

Gemeente en Libéma zijn kort voor het zomerreces gekomen tot een onderhandelingsakkoord. Dit
akkoord is extern getoetst op marktconformiteit. Daarbij is vastgesteld dat het akkoord als integrale
deal beschouwd, als marktconform is aan te merken. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende
afspraken:

1. Partijen gaan ervan uit dat Brabanthallen het aangewezen complex in de regio is voor de
ontwikkeling en activering van grootschalige beurzen en evenementen en het bieden van een
multifunctionele congres- en vergaderaccommodatie. Deze afspraak geldt in ieder geval voor
een periode van 20 jaar. In de onderhandelingen is nader invulling gegeven aan het begrip
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grootschaligheid. Onder ‘grootschalige beurzen en evenementen’ verstaan partijen indoor
beurzen en evenementen, georganiseerd in een daartoe opgericht gebouw (of
gebouwencomplex) waar ruimte wordt geboden aan commerciële (niet: culturele) evenementen
met meer dan 900 stoelen of meer dan 2.000 (staande) bezoekers ineens. Bij congressen is
sprake van grootschaligheid bij vierhonderd personen of meer; bij het houden van
vergaderingen 250 personen of meer.

2. Verkoop van de gemeentelijke aandelen geschiedt tegen een netto vergoeding van €
7.350.000,--. De overdrachtsbelasting komt voor rekening van Libéma, indachtig de
voorschriften van de Belastingdienst.

3. De gemeente verkrijgt één aandeel van een bijzondere soort, zonder winstrecht (een
zogenaamd ‘gouden aandeel’). Aan dit aandeel zijn gekoppeld een bijzonder vetorecht van de
gemeente bij strategische besluiten van NV MEI / Libéma inzake de benaming van de
Brabanthallen en de aanwending van de Brabanthallen. Het vetorecht inzake de aanwending
van de Brabanthallen wordt uitsluitend uitgeoefend ter behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van de gemeente inzake veiligheid en openbare orde alsmede de beschermde
monumentale status van de Brabanthallen. Bovendien krijgt de gemeente voor de duur van 15
jaar het recht om een commissaris te benoemen in het licht van het financieel belang dat de
gemeente nog heeft als financier.

4. Gespreide betaling door Libéma van de vergoeding voor de aandelen. De koopsom wordt in 10
gelijke jaarlijkse termijnen betaald. In verband met de uitgestelde betaling brengt de gemeente
2% rente over het nog niet voldane deel van de koopsom in rekening. Tot meerdere zekerheid
voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen in deze verstrekt Libéma een
concerngarantie.

5. Handhaving van de huidige marktconforme erfpachtscanon voor de Brabanthallen. De
erfpachtcanon blijft voor de duur van 20 jaar gehandhaafd op het bedrag van € 604.063,-- per
jaar. Vanaf 1 januari 2041 wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Consumenten Prijs
Index, evenwel met een maximum van 1,2% en met een minimum van 0%.

6. Voortzetting van de huidige gemeentelijke leningen aan de NV MEI, zonder wijzigingen in de
voorwaarden en geen additionele gemeentelijke leningen.

7. In de overeenkomst is het thema ‘Duurzaamheid’ uitgewerkt. Libéma verklaart dat haar locaties
Brabanthallen, 1931 en Studio31 op het gebied van duurzaamheid voldoen dan wel gaan
voldoen aan ‘Green Key’ het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie-
en vrijetijdsbranche en zakelijke markt.

8. Om het aangewezen complex in de regio te zijn en te blijven voor grootschalige evenementen,
beurzen en om een multifunctionele congres- en vergaderaccommodatie te kunnen bieden
dient de goede bereikbaarheid van de Brabanthallen, passend binnen het beleidskader van
Duurzame Mobiliteit, voor de toekomst geborgd te worden. Zeker nu per 1-1-2020 het
Michelinterrein als gevolg van de nieuwbouw Weener XL niet meer ingezet kan worden als
overloopparkeerterrein. Brabanthallen verliest daarmee tenminste 800
overloopparkeerplaatsen.
Hiervoor zijn vier verschillende varianten vergeleken en beoordeeld (zie hieronder in paragraaf
‘Duurzame bereikbaarheid’).
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De conclusie van de gezamenlijke beoordeling is dat het parkeren op de landtong en een te
dempen gedeelte van de Industriehaven de beste oplossing is om de ambities van het complex
voor nu en voor de toekomst te borgen en de directe omgeving het minst te belasten met
zoekverkeer en parkeeroverlast. In deze variant krijgt de Brabanthallen een gelimiteerd aantal
parkeerplaatsen van 900 toegevoegd aan het eigen terrein, naast de bestaande
parkeerplaatsen op eigen terrein en de overloopparkeerplaatsen bij De Gruyter Fabriek en
(toekomstig) het parkeerterrein van Weener XL. De huidige toegang naar de Landtong wordt de
tweede ontsluiting voor de Brabanthallen. Deze variant is onderdeel van het akkoord met
Libéma.

Omdat het daartoe benodigde aantal parkeerplaatsen van 900 evenals de hier bedoelde
tweede ontsluiting niet op het reeds bij akte d.d. 31 december 1990 in erfpacht uitgegeven
terrein gerealiseerd kunnen worden, geeft de gemeente met ingang van 1 januari 2020 (extra)
gronden aan de NV MEI uit, aansluitend aan de gronden van de huidige erfpacht. Het betreft
gronden omvattende de landtong, de voormalige stamlijn naar DGF en het te dempen deel van
de Industriehaven tot aan de Oude Vlijmenseweg.

8)  Duurzame bereikbaarheid

Een belangrijke voorwaarde om de BBH/1931 verder te laten uitgroeien tot een beurs-, evenementen-
en congressencentrum met nationale allure is de duurzame bereikbaarheid van de BBH/1931. Het
langlopende bereikbaarheidsdossier is voor zowel gemeente als Libéma van belang.
Voor de gemeente omdat het gaat om een duurzame bereikbaarheidsopgave te concretiseren,
passend binnen het kader van het bestuursakkoord en de vastgestelde ambities voor de
Brabanthallen/1931. Voor Libéma is dit onderwerp van groot belang omdat een goede bereikbaarheid
van de Brabanthallen/1931 van cruciaal belang is om de ambities te realiseren binnen het kader van
een gezonde exploitatie van het complex.

Met het raadsbesluit Ontwikkelrichtingen en aanpak Spoorzone 's-Hertogenbosch van 6 maart 2018
(reg.nr. 7475064) zijn de ontwikkelrichtingen voor de Spoorzone 's-Hertogenbosch vastgesteld. Een
stedelijk programma met een mix van functies, een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte
gericht op verblijf, ontmoeting en vergroening, en optimale bereikbaarheid in de Spoorzone met
openbaar vervoer en langzaam verkeer en een toereikende bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer van bestaande functies en toe te voegen functies. Aan deze optimale bereikbaarheid wordt in
de Spoorzone op meerdere plekken gewerkt, zoals bij het EKP-terrein.
Gemeente gaat samen met Libéma voor de bereikbaarheid van de Brabanthallen inzetten op
duurzame vormen van mobiliteit - fiets, trein, bus en lopen - en een toereikende autobereikbaarheid.
Dit sluit ook aan bij de Actualisatie Bereikbaarheidsstrategie.

Voor de autobereikbaarheid is nu uitgegaan van het limiteren van het aantal parkeerplaatsen. Ten
opzichte van de bestaande voor Brabanthallen beschikbare parkeerplaatsen worden per saldo geen
parkeerplaatsen toegevoegd. Een eventuele verdere doorgroei van de Brabanthallen in de toekomst
dient te worden gefaciliteerd met duurzame vormen van mobiliteit.

Geschiedenis rondom bereikbaarheid Brabanthallen
Het bereikbaarheidsdossier kent al een lange geschiedenis. Wij zijn van opvatting dat het beëindigen
van ons aandeelhouderschap samen moet gaan met het afronden van dit dossier.

Op 5 maart 2013 is in de raadscommissie ROB de raadsinformatiebrief ‘Integraal Verkeersbeeld
Industriehaven e.o.’ (reg.nr. 124788 d.d. 5 februari 2013) besproken.
Samenvattend werden vier maatregelen in het rapport voorgesteld:

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/6153182/1/b6b063c6-be93-45a4-8a94-18b0fbaa1d62
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1. Het is noodzakelijk om de huidige parkeercapaciteit bij BBH/1931 en DGF uit te breiden met
500 tot 600 permanent beschikbare parkeerplaatsen.

2. Een volledige tweede auto-ontsluiting (met twee bruggen over de Industriehaven) is nuttig,
maar niet noodzakelijk. Door het optimaliseren van de bestaande infrastructuur is de huidige
ontsluiting via de Diezekade in 2020 nog mogelijk. Bij grote evenementen met een
verkeerspiek wordt er een pakket aan aanvullende maatregelen ingezet zoals
verkeersmanagementmaatregelen en inzet van een pendeldienst vanaf het Centraal Station.

3. Voor de korte en middellange termijn wordt de landtong ingezet als overloopparkeerterrein
met een ontsluiting via de Oude Engelenseweg.

4. De Parallelweg bij de kruising met de Oude Engelenseweg-Veemarktkade-Diezekade af te
sluiten.

Bij de behandeling van het rapport ‘Verkeersbeeld Industriehaven’ in de raadscommissie ROB van 5
maart 2013, kwam onder meer naar voren dat diverse raadsfracties vooralsnog niet overtuigd zijn van
de noodzaak te kiezen voor de op dat moment door het college voorgestane oplossingsrichting
(doortrekking Bibendumstraat naar de landtong). Een aantal mogelijke oplossingsrichtingen was naar
de mening van de raadscommissie niet of onvoldoende uitgewerkt. Daarnaast vonden enkele fracties,
dat er een reëel alternatief moest zijn voor de twee woonboten die uit de Industriehaven moeten
worden verplaatst. Voorts wilde de raadscommissie beter zicht hebben op de hoogte van de
investeringen en de dekking daarvan.

Wij hebben bij brief ‘Proces Opstellen Gebiedsvisie Industriehaven’ aan de gemeenteraad van 24 april
2013 het standpunt ingenomen om een integrale gebiedsvisie op te stellen voor de Industriehaven
waarin de impact van de verschillende ontsluitingsvarianten ieder afzonderlijk worden belicht. De
volgende uitbreidings- en/of ontsluitingsvarianten zouden daarin worden meegenomen:

a. Uitbreiding parkeren via bouw p-dek op bestaand p-terrein
b. Uitbreiding parkeren via inzet van de landtong

b.1 ontsluiting via Oude Vlijmenseweg/Oude Engelseweg
b.2 ontsluiting via doortrekking van doortrekking Bibendumstraat (vaste brug)

c. Geen extra parkeerplaatsen, maar transferia optimaal inzetten
d. Uitbreiden parkeren via permanente inzet Michelinterrein

Vervolgens is tussen 2013 en nu veel gebeurd. De volgende onderdelen die onderdeel zouden
uitmaken van de gevraagde visie (ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid & parkeren) zijn
inmiddels geconcretiseerd:

· De Nelson Mandelalaan is aangelegd en in gebruik sinds 2015.
· Het noordelijke deel van de Parallelweg is in 2015 afgesloten voor het autoverkeer vanwege

de leefbaarheid voor het Veemarktkwartier.
· Het Michelinterrein wordt de nieuwe locatie voor de vestiging van WeenerXL.
· De Brabanthallen/1931 heeft door de overkapping van het middenterrein meer

vloeroppervlakte gekregen en daardoor minder permanent beschikbare parkeerplaatsen.
· De bereikbaarheid van de Brabanthallen wordt ondersteund met regelscenario’s waarin een

tweede ontsluiting via de Oude Engelenseweg naar de landtong en het Michelinterrein wordt
ingezet bij topdrukte. Dit werkt goed, ook bij topevenementen.

· Het Woonbotenbeleid is vastgelegd (woonboten Industriehaven blijven daar).
· De Watersportvereniging is verhuisd naar de Koornwaard.
· De landtong is tot 2021 aangewezen als belanghebbenden parkeergebied voor bedrijven.
· De Strategische visie op doorontwikkeling Brabanthallen/1931 is vastgesteld.
· Het inspiratiedocument Zuid-Willemspark is vastgesteld.
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· De Ontwikkelrichtingen en aanpak Spoorzone 's-Hertogenbosch van 6 maart 2018 is
vastgesteld. Op basis hiervan maken we deelplannen in een adaptieve programma #samen
met de omgeving.

· Er ligt een nieuw bestuursakkoord met een duidelijke benadering op schone, slimme en
duurzame oplossingen.

De lijn die wij hebben uitgezet in de brief van 24 april 2013, is daarmee terug te brengen naar een
onderzoek rondom “parkeren op eigen terrein met een dek” (a), “parkeren op de landtong” (b) of
“parkeren via optimale inzet van Transferia” (c) samen met nieuwe vormen van schoon, slim en
duurzaam vervoer.
De variant onder d. (uitbreiden parkeren op het Michelinterrein) is met het besluit om WeenerXL te
vestigen op het Michelin-terrein niet meer aan de orde. Voor de volledigheid melden wij hier dat in het
raadsbesluit ‘Beschikbaar stellen van een krediet voor de (her)huisvesting van WeenerXL’ d.d. 7 mei
2019, reg.nr. 8615118 is vastgelegd dat het parkeerterrein van Weener XL ook benut kan worden als
overloopparkeerterrein voor de Brabanthallen’, met name buiten werktijden.
In combinatie met de varianten onder a., b. en c. moet de vraag worden beantwoord op welke wijze de
parkeerterreinen ontsloten moeten worden.

Uitgangspunt parkeren Brabanthallen
Omdat schone, slimme en duurzame bereikbaarheid een uitgangspunt is, is “meer van het zelfde” op
het gebied van parkeren niet aan de orde. Een strategie kan dan zijn om juist vanuit schaarste te
werken omdat dit uitdaagt tot nieuwe oplossingen.
Om reden is per saldo geen sprake van toename van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in
vergelijking met de bestaande situatie. Bij een eventuele verdere doorgroei van de Brabanthallen in de
toekomst dient ingezet te worden op andere vormen van vervoer dan de auto (trein, (pendel)bus, fiets,
lopen).

Voor de autobereikbaarheid is daarom uitgegaan van het limiteren van het aantal parkeerplaatsen.
Hiervoor is gekeken naar het totaal aantal parkeerplaatsen op eigen terrein en thans beschikbare
overloopparkeerplaatsen in de omgeving. Het gaat om in totaal 4664 parkeerplaatsen. Dit aantal blijft
onder de gemiddelde richtlijn van het CROW voor een dergelijk complex. De richtlijn stelt dat bij een
omvang van 55.000 m² BVO gemiddeld 4675 parkeerplaatsen nodig zijn. De Brabanthallen heeft dit
aantal niet beschikbaar op eigen terrein. Op het eigen terrein zijn ca. 3100 parkeerplaatsen aanwezig.
Nu bestaande overloopplaatsen voor de Brabanthallen (o.a. doordat WeenerXL op Michelinterrein
wordt gevestigd) in de toekomst niet meer beschikbaar zijn, is het belangrijk een duurzame oplossing
te vinden om toch aan het gelimiteerd aantal parkeerplaatsen te komen. Naast de bestaande
parkeergelegenheid op eigen terrein, en naast de (toekomstige) parkeerfaciliteiten van WeenerXL op
het Michelinterrein en De Gruyter Fabriek die mede ingezet kunnen worden tijdens de weekenden,
moet(en) aanvullende locatie(s) gevonden worden om aan dit gelimiteerde aantal parkeerplaatsen te
komen.

Onderzochte varianten
Met de hierboven genoemde drie varianten (parkeren op een dek, parkeren op de landtong en
parkeren op Transferia) als vertrekpunt is het vraagstuk technisch en financieel (ook in de exploitatie)
uitgewerkt in samenspraak met Libéma. Wij zijn daarbij bijgestaan door enkele adviesbureaus.
Gaande weg het onderzoek is er een vierde variant toegevoegd. De vierde variant is vanuit financiële
en technische overwegingen afgeleid uit het variant (a) parkeren op de landtong. In de vierde variant
wordt een deel van de Industriehaven gedempt. Hierdoor ontstaat één aansluitend parkeerterrein op
het bestaande Brabanthallencomplex.
Voor een uitgebreidere toelichting en verbeelding van de vier varianten verwijzen wij uw raad naar
bijlage 4.

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/7472698/1/d3f2cbc1-c25c-4287-aefc-a2a21098f899
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Variant 1: Benutten diverse locaties (bijlage 4,zie figuur 3a)
In variant 1 wordt de keuze gemaakt om zoveel mogelijk bestaande voorzieningen (andere terreinen
dan die van de BBH) slim te benutten in combinatie met een upgrade van de parkeerterreinen van de
Brabanthallen (vergroenen). De huidige situatie op het eigen terrein van de Brabanthallen wordt
zoveel mogelijk gehandhaafd. De volgende terreinen zijn dan (permanent) inzetbaar: De
GruyterFabriek, WeenerXL, de Landtong (zoals het is), Transferium Deuteren, De Diezekade (die bij
het Brabanthallenterrein wordt betrokken) en (eventueel) parkeren op EKP-Zuid (P+R-locatie NS).

Variant 2: Parkeerdek (bijlage 4, zie figuur 3b)
In variant 2 worden alle parkeervoorzieningen op de locatie Brabanthallen geconcentreerd in een
gebouwde voorziening op het terrein van Brabanthallen. Totaal aantal extra parkeerplaatsen 1200 ppl.
De faciliteiten van De Gruyter Fabriek zijn inzetbaar. De locatie WeenerXL 250 ppl vervalt. Dit
betekent zoveel mogelijk “geconcentreerd gebouwd” op het eigen terrein. Hiervoor zijn tevens
aanpassingen in de aan- en afvoercapaciteiten nodig op en om het Brabanthallen terrein zoals uit
onderzoek is gebleken. Dat kan bestaan uit het doortrekken van de Bibendumstraat of het vergroten
van de kruispuntcapaciteit van de kruising Zandzuigerstraat-Diezekade. In deze variant valt de
landtong vrij voor bedrijfsbestemmingen.

Variant 3: Landtong (bijlage 4, zie figuur 3c)
In variant 3 worden de parkeervoorzieningen geconcentreerd op de landtong in de nabijheid van de
Brabanthallen. De landtong wordt volledig ingericht voor parkeren en krijgt tevens een volwaardige
upgrade. Hiervoor moet de landtong wel verbreed worden om de landtong efficiënt te benutten, om
vier stroken parkeren met aan- en afvoerbanen te kunnen maken. Dit betekent geconcentreerd
ongebouwd parkeren op de landtong (ca. 900 ppl), De Gruyter Fabriek (400 ppl) en WeenerXL op het
Michelinterrein (250 ppl).

Variant 4: Landtong/gedempt deel Industriehaven (bijlage 4, zie figuur 3d)
Uit variant 3 is variant 4 ontstaan: In variant 4 worden alle parkeervoorzieningen aansluitend op het
terrein van de Brabanthallen geconcentreerd op de landtong én op een gedempt deel (circa 260
meter) van de Industriehaven. De parkeerfaciliteiten van WeenerXL op het Michelinterrein (250 ppl) en
De Gruyter Fabriek (400 ppl) worden mede ingezet. Het noordwestelijk deel van de landtong wordt
groen heringericht en is semi-openbaar voor het publiek.

Beoordeling onderzochte varianten
Deze vier variantenzijn beoordeeld op de volgende aspecten: bereikbaarheid en logistiek, ruimtelijke
kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik, omgevingskwaliteit en financiële haalbaarheid.

Variant 1: Benutten diverse locaties (zie figuur 3a)
Bij variant 1 verandert op het gebied van verkeersafwikkeling de circulatie op de Diezekade. Verkeer
tussen De Gruyter Fabriek en de stad kan alleen nog maar via de Zandzuigerstraat. Voor het overige
is er sprake van een ‘bestaande toestand’. Logistiek is het benutten van diverse terreinen op
meerdere locaties een gecompliceerde zaak, zowel voor Libéma als voor de bezoekers en de
omgeving. Libéma vanwege de inzet van menskracht en communicatie, de bezoekers vanwege
aanwijzingen op hun route naar het evenement en de omgeving vanwege de aanzienlijke kans op
zoekverkeer in de directe omgeving van de Brabanthallen. Bovendien is het zeer onzeker om
langjarige contracten te sluiten tussen Brabanthallen en de transferium en/of P+R exploitant. Met
name vanwege de conflicterende doelgroepen die in deze locaties parkeren.
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De ruimtelijke kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik is vergelijkbaar met de bestaande toestand. Er vindt
versnipperd parkeren plaats. De omgevingskwaliteit wordt neutraal beoordeeld op het gebied van
geluid en luchtkwaliteit. Het is vergelijkbaar met de bestaande toestand. Qua efficiënt ruimtegebruik
(benutten bestaande voorzieningen) scoort deze variant goed.

De investeringskosten van deze variant zijn beperkt. Maar de exploitatiekosten zijn hoog. In de
doorrekening van de investerings- en exploitatiekosten over 20 jaar scoort deze variant minder ten
opzichte van de variant 4, maar beter ten opzichte van variant 2 en variant 3.

Variant 2: Parkeerdek (zie figuur 3b)
De verkeersafwikkeling van deze variant is door Libéma/buro Kragten onderzocht en vastgelegd in
een rapportage ‘Quickscan parkeergarage Brabanthallen’. De conclusie daarvan luidt dat het
combineren van de ontsluiting van een parkeerdek samen met het huidige maaiveldparkeren via de
Diezekade niet wenselijk is, gelet op het grote aantal benodigde opstelstroken op eigen terrein. Zowel
op eigen terrein als op de Diezekade/Zandzuigerstraat ontstaan tijdens pieksituaties grote knelpunten
in de doorstroming en de bereikbaarheid. Capaciteitsuitbreiding van de openbare infrastructuur is in
dat geval op de Diezekade en Zandzuigerstraat noodzakelijk.

Ook is bekeken of er oplossingen zijn om toevoer en afwikkeling van parkeerplaatsen op het
parkeerdek toereikend te laten zijn voor in- en uitstroom van auto’s. Dan lijkt een ontsluiting van een
parkeerdek via de Rietvelden aan de zuidzijde van de haven/landtong uitsluitend vanuit
verkeerskundig oogpunt bezien een goede oplossing. Een dergelijke oplossing vergt echter een extra
investering, voor het realiseren van een verbinding naar de Bibendumstraat naast de investering voor
de parkeergarage. Bij elkaar is de investering voor een gebouwde voorziening geraamd op circa € 19
miljoen waardoor de haalbaarheid van een dergelijke voorziening (hoofdzakelijk bedoeld voor het
opvangen van pieken, circa 60 dagen per jaar) zeer twijfelachtig is vanwege de hoge onrendabele top.
De investeringskosten kunnen deels worden teruggebracht door gebruik te maken van een
volwaardige in- en uitrit op de Oude Engelenseweg. Overigens leidt dat weer tot verlies aan
bestaande parkeerplaatsen vanwege de te realiseren aan-en afvoerroutes over het eigen terrein.

In deze variant is sprake van een goede ruimtelijke kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik. Door de
bundeling van de parkeerplaatsen op het eigen terrein wordt het zoekgedrag en de parkeeroverlast in
de omgeving voorkomen.
In deze variant blijft de landtong ongebruikt en kan voor de oorspronkelijke functie benut worden.
Maar om de landtong volledig geschikt te maken voor de uitgifte van bedrijfsterrein dient extra
geïnvesteerd te worden in o.a. het herstel van de volledige kade.
Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 8 miljoen die dan ten laste komt van de gemeente. Voor
dit terrein is geen gezond sluitende exploitatie te maken.

Voor de omgevingskwaliteit scoort deze variant ongunstiger ten opzichte van de huidige situatie indien
de tweede ontsluiting wordt gesitueerd op de bestaande in-/uitrit van de Brabanthallen aan de Oude
Engelenseweg/hoek Kalverstraat.

De investeringskosten van deze variant bedragen circa € 19 miljoen. De exploitatiekosten zijn
daarentegen lager. In de doorrekening van de investerings- en exploitatiekosten over 20 jaar scoort
deze variant minder ten opzichte van alle andere varianten.

Variant 3: Landtong (zie figuur 3c)
Het gebruik van de volledige landtong als parkeerfaciliteit voor de Brabanthallen verandert de
verkeerscirculatie ten opzichte van de bestaande situatie niet substantieel. Ten opzichte van de
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bestaande situatie is het saldo aan parkeerplaatsen namelijk ongeveer gelijk (Michelinterrein en
landtong versus WeenerXL en landtong+).
Logistiek moeten nu nog steeds twee aparte parkeerterreinen (WeenerXL, landtong) worden
aangestuurd door verkeersregelaars van Libéma. De terreinen liggen redelijk dicht bij de locatie
Brabanthallen. De terreinen WeenerXL en De Gruyter Fabriek zijn echter niet op alle momenten
beschikbaar voor de Brabanthallen.
De landtong krijgt een upgrade omdat de bestaande kademuren volledig vervangen moeten worden.
De landtong moet ook verbreed worden om efficiënt te kunnen parkeren. Ten opzichte van de
bestaande situatie is er sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
De omgevingskwaliteit zal niet verslechteren omdat er sprake is van een per saldo gelijkblijvend aantal
parkeerplaatsen, die ontsloten worden op de Oude Engelenseweg. Qua efficiënt ruimtegebruik
(benutten bestaande voorzieningen) scoort deze variant minder.

De investeringskosten van deze variant bedragen circa € 14,5 miljoen waarvan circa € 8 miljoen voor
herstel van de kade. Uit een doorrekening van de investerings- en exploitatielasten over een periode
van 20 jaar scoort deze variant beter ten opzichte van variant 4 maar ongunstiger ten opzichte van
variant 1 en 2.

Variant 4: Landtong/gedempt deel Industriehaven (zie figuur 3d)
Het gebruik van de landtong in combinatie met een gedempt deel van de Industriehaven heeft op de
verkeerscirculatie geen grote effecten vergeleken met de bestaande situatie. Ten opzichte van de
bestaande situatie is het saldo aan parkeerplaatsen namelijk ongeveer gelijk (Michelinterrein en
Landtong versus WeenerXL en landtong/Industriehaven). Door de bundeling van de parkeerplaatsen
wordt het zoekgedrag en de parkeeroverlast in de omgeving voorkomen.
Logistiek hoeft nu nog maar één locatie (WeenerXL) apart te worden aangestuurd door
verkeersregelaars van Libéma. Het parkeerterrein Landtong/Industriehaven is nu immers onderdeel
van het totale complex Brabanthallen. De terreinen WeenerXL en De Gruyter Fabriek zijn niet op alle
momenten beschikbaar voor de Brabanthallen.

De landtong krijgt een fysieke upgrade waarbij slechts de zuidelijke kademuur gedeeltelijk wordt
vervangen. Dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op.
Ten opzichte van de bestaande situatie is er sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op
de landtong sec. Het verlies aan wateroppervlak ten gunste van verhard parkeeroppervlak wordt
beschouwd als kwaliteitsverlies. Qua efficiënt ruimtegebruik (benutten bestaande voorzieningen)
scoort deze variant minder.

De omgevingskwaliteit zal niet verslechteren, omdat er sprake is van een per saldo gelijkblijvend
aantal parkeerplaatsen dat ontsloten wordt op de Oude Engelenseweg. De ontsluiting ligt niet in de
directe nabijheid van woningen maar komt ter hoogte van de aansluiting van de Oude Engelenseweg
hoek Paardskerkhofweg.
De investeringskosten bedragen circa € 11 miljoen. Deze kosten zijn voor de maatregelen voor het
realiseren van de parkeeroplossing (dempen industriehaven en bodemsanering), maar ook voor de
inrichting van het parkdeel landtong als groene hoogwaardige verblijfruimte, de langzaam
verkeersverbinding naar DGF, en het vergroenen van de randen van de bestaande parkeerterreinen
en duurzame mobiliteitsmaatregelen.
Uit een doorrekening van de investerings- en exploitatielasten over een periode van 20 jaar scoort
deze variant ten opzichte van alle andere varianten het beste.

Voorkeursvariant Libéma en gemeente
De resultaten van het onderzoek en de beoordelingen hebben geleid tot een goed inzicht over de
gewenste voorkeursoplossing.
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De conclusie van de beoordeling is dat variant 4 het beste scoort. In deze variant worden alle
benodigde parkeervoorzieningen direct aan het bestaande (parkeer)terrein van de Brabanthallen
gekoppeld. Daarmee ontstaat voor de Brabanthallen een grote mate van zelfstandigheid en
onafhankelijkheid in haar eigen logistieke processen bij evenementen. De Brabanthallen is niet meer
afhankelijk van de gemeente voor haar parkeerfaciliteiten. Wel blijft de Brabanthallen afhankelijk van
de gemeente via de reguliere evenementvergunning waarin voorschriften worden opgelegd die
moeten bijdragen tot gastvrije evenementen en het beperken van de overlast.

Over een periode van 20 jaar gezien is er een goede en verantwoorde exploitatie mogelijk voor
Libéma. Deze variant leidt tot de minste overlast in de omgeving en op de toe leidende wegen.
Doordat de loopstromen op het eigen terrein plaats vinden kan sprake zijn van minder overlast in het
publieke domein.
Daarnaast is op basis van de bevindingen van het topevenement de Margriet Winter Fair uit 2018
duidelijk geworden, dat een tweede ontsluiting via de Oude Engelenseweg ook goed mogelijk is. Deze
mogelijkheid van een tweede ontsluiting past ook binnen de wettelijke eisen.
Daarmee is variant 4 onderdeel van het bereikte onderhandelingsresultaat met Libéma.

Uitwerking van de voorkeursvariant
In het akkoord met Libéma waarin vestiging van nieuwe recht van erfpacht wordt vastgelegd, wordt
het gebruik en de globale inrichting van de landtong/industriehaven geregeld. Hierbij behoort een

concept-erfpachtsgrens d.d. juli 2019 waarin de exacte
grens is bepaald. De transactietekening is bijgevoegd
als bijlage 1 bij deze raadsinformatiebrief.

Wij beschrijven hier de hoofdlijnen van de afspraken
met Libéma. Deze afspraken worden vervolgens
contractueel vastgelegd in overeenkomsten tussen de
gemeente en de NV MEI.

De vestiging van de erfpacht betreft een 5-tal percelen,
thans in eigendom van de gemeente. Eén perceel
betreft de voormalige stamspoorlijn naar De Gruyter
Fabriek waarop de langzaam verkeersroute
gerealiseerd zal worden.

Het te dempen deel van de Industriehaven en het
aansluitende deel van de Landtong wordt ingericht als
parkeerterrein met bijbehorende werken en
voorzieningen en een hoogwaardig verblijfsgebied
alsmede de langzaam verkeerroute daar naartoe.
En het is de erfpachter verboden het registergoed te
bebouwen, of de bestemming en gebruik van
registergoed te wijzigen.

(figuur 1 : bron: RIB 8957559 , rapportage “stand van de spoorzone”, 25 juni 2019)

Het registergoed zal derhalve grotendeels worden gebruikt voor de aanleg een parkeerterrein van
totaal maximaal 900 parkeerplaatsen, een en ander met toegangswegen van en naar de openbare
weg. De inrichting van het terrein is vastgelegd in een Programma van Eisen voor de concrete
inrichting. Het Programma van Eisen is als bijlage 2 bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.
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De aanpassingen en uitbreidingen en de gedeeltelijke demping van de noordelijke arm van de
Industriehaven, worden zo ontworpen en uitgevoerd, dat een eventueel toekomstige realisering van
een nieuwe ontsluiting door doortrekking van de Bibendumstraat, te allen tijde mogelijk blijft.

De kosten van die inrichting (a t/m h hierna) komen geheel ten laste van Libéma. De ter zake aan te
vragen en te verlenen vergunningen dienen eveneens door de Libéma te worden gedaan.

Inrichting landtong/gedempt deel Industriehaven
Over de inrichting de landtong en het te dempen deel van de Industriehaven is in het Programma van
Eisen het volgende afgesproken (onder verwijzing naar het PvE en de ontwerptekening als
opgenomen in bijlage 2 respectievelijk bijlage 3 bij deze raadsinformatiebrief):

a. De aanleg van een parkeerterrein van 900 parkeerplaatsen.
b. Vergroening van het parkeerterrein door het planten van circa 74 bomen aan de randen van

het terrein.
c. Als gevolg van het dempen van circa 14.000 m² wateroppervlak in de Industriehaven door

verhardoppervlak worden maatregelen getroffen om voldoende waterbergend vermogen te
behouden. Een belangrijk gedeelte van die compensatie worden gerealiseerd in de
vergroening van de kop van de Landtong door circa 7.000 m² verharding te verwijderen (zie f.)

d. Op het dempen van een gedeelte van de Industriehaven rust geen wettelijke
compensatieverplichting. De Industriehaven behoort niet tot de A, B of C-watergangen van de
waterlegger van het waterschap. Libéma stelt € 125.000,-- beschikbaar voor mitigerende
maatregelen buiten het projectgebied aan het Waterschap vanwege het verlies aan
wateroppervlak.

e. De kosten die gemoeid zijn met sanering van de aanwezige bodemverontreiniging komen ten
laste van Libéma, tot een bedrag van € 500.000,-. Indien de kosten hoger zijn dan € 500.000,-
- dan zal de gemeente de kosten van bodemsanering vergoeden over de schijf € 500.000,--
tot € 800.000,--. Daarboven komen de kosten wederom voor rekening van Libéma. Overigens
blijkt uit een kostenraming dat de verwachting is dat de kosten van de sanering binnen het
bedrag van € 500.000,-- zullen blijven.

f. De aanleg van een groene inrichting als hoogwaardige verblijfsruimte op de kop van de
Landtong. Het beheer en onderhoud van deze groene, hoogwaardige verblijfsruimte op de
kop van de Landtong komen voor rekening en risico van de NV MEI;

g. De kop van de Landtong is openbaar toegankelijk en bereikbaar vanaf de langzaam
verkeersverbinding naar De Gruyter Fabriek. De groene hoogwaardige verblijfsruimte dient in
verband daarmee tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur vrij open voor het publiek te
blijven en blijft buiten de voormelde uren en op momenten, dat de erfpachter bedoelde
verblijfsruimte benut in verband met door haar georganiseerde evenementen, beurzen en
sportieve en toeristisch-recreatieve bijeenkomsten, in exclusief gebruik bij de erfpachter.
Parkeren is hier nimmer toegestaan.

h. De aanleg van een - tijdens werktijden voor iedereen openbaar blijvende - langzaam
verkeersverbinding vanaf de Paardskerkhofweg naar De Gruyter Fabriek geschiedt voor
rekening en risico van Libéma.

Verdere vergroening en duurzaamheid
We vinden het belangrijk dat dit gebied op en rondom het terrein van Brabanthallen een sterkere
verbinding met de stad krijgt. Voor de gewenste eerste kwaliteitsslag binnen, rondom en op routes
naar het gebied wordt - naast de inrichting van het parkdeel van de landtong en de langzaam
verkeerroute naar de Gruyterfabriek - ingezet op maatregelen als het vervangen hekwerk rondom
Brabanthallen en De Gruyterfabriek en vergroening van de randen van het bestaande parkeerterrein
van Brabanthallen.
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Figuur 2:ontwerptekening variant 4

Op dit moment werken we bovendien intensief aan het verduurzamen van onze gemeente ’s-
Hertogenbosch. Hierbij is ‘energie’ een belangrijk speerpunt binnen onze gemeente. De gemeentelijke
energie-ambitie en -doelstellingen zijn vastgelegd in het Energie-transitieprogramma 2016-2020 dat is
vastgesteld door uw raad op 31 januari 2017 (reg.nr. 6033802). Ook het bestuursakkoord 2018-2022
stelt dat we als gemeente een serieuze bijdrage leveren om de klimaatverandering tegen te gaan.
Deze doelstellingen betekenen dat niet alleen de gemeente veel moet doen, maar ook de Bossche
bedrijven hierin moeten investeren, samenwerken, creatief zijn en vooruitdenken.

Sinds 12 april 2012 heeft 1931 een Gouden Green Key certificering in het bezit, label Gold. Green Key
is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en
zakelijke markt. Accommodaties met een Green Key certificering voldoen aan strenge verplichte en
optionele normen op het gebied van energie, gas-, water- en lichtgebruik, afvalmanagement, een
verantwoord (biologisch) horeca-aanbod en een groen berdrijfsbureau.
Ook de toekomstige Studio 31 (Theaterzaal/Poppodium/Entertainmentaccommodatie) en de in
verbouwing zijnde congresruimte 1965 voldoen straks aan het Keurmerk Green Key, omdat er met
deze verbouwingsplannen al tijdig rekening is gehouden met duurzaamheid en green key ambitie.
Voor de diverse hallen en de vele en gevarieerde beurzen en evenementen van Brabanthallen
’s-Hertogenbosch is Libéma onder begeleiding van de B.O.M. (Brabants Ontwikkelings Maatschappij),
bezig met diverse energiebesparingsonderzoeken.

9)  Nog te doorlopen stappen

Wij doorlopen de volgende stappen die nodig zijn om uiteindelijk per 1-1-2020 definitief tot sluiten van
de overeenkomsten met Libéma / NV MEI over te kunnen gaan.

Communicatie:
a. Het informeren van uw raad door deze raadsinformatiebrief en door een bijeenkomst voor uw

raad tijdens Informeren en Ontmoeten waarin wij ons voornemen presenteren om uit de NV
MEI te stappen.

b. Aansluitend informeren wij direct de belanghebbenden en stakeholders in de omgeving
inhoudelijk over de achtergronden van onze keuze voor de concrete uitvoeringsplannen die in
paragraaf 5 zijn benoemd. Met deze informatie komen wij tevens tegemoet aan de

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/4751494/1/type%3Dpdf
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toezeggingen die wij aan uw raad hebben gedaan per brief van d.d. 24 april 2013 ‘Proces
Opstellen Gebiedsvisie Industriehaven’.

Reageren:
c. Wij stellen de belanghebbenden en stakeholders in de gelegenheid om een (schriftelijke

reactie) te geven op de concrete uitvoeringsplannen en het daarmee samenhangende
voornemen om omgevingsvergunning ex art 2.12 onder a onder 3 Wabo te verlenen om het te
dempen deel van de Industriehaven te gebruiken als parkeerterrein.

Besluiten:
d. Op grond van artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet zijn wij bevoegd tot

privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten. In artikel 169 lid 4 Gemeentewet is bepaald
dat, indien deze handelingen ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor onze gemeente, de
raad vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennisname
van het college te brengen.
Afronding van het onderhandelingstraject vindt derhalve plaats in de vorm van een
raadsvoorstel (zie punt f.) waarbij de gemeenteraad wordt uitgenodigd om haar wensen en
bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen van het college om het gemeentelijk
aandeelhouderschap in de NV MEI (Brabanthallen) te beëindigen. Met inachtneming van door
uw raad eventueel geuite wensen en bedenkingen kan het College definitief een besluit
nemen over zijn voornemen tot het aangaan van de overeenkomsten met Libéma / NV MEI.

e. Het scenario parkeren op de landtong/deels gedempte Industriehaven past
deels niet in het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, Het
Ertveld'. Dit bestemmingsplan is op 3 juni 2013 vastgesteld door uw raad. Het deel van de
locatie dat dient te worden gedempt, heeft de bestemming ‘Water’. Vanwege de strijdigheid
met het bestemmingsplan wordt ex artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo een uitgebreide
afwijkingsprocedure gevoerd. Ter motivering van het besluit om van het bestemmingsplan af
te wijken wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze ruimtelijke onderbouwing bevat
onder meer een Waterparagraaf. Tot de ruimtelijke onderbouwing behoort een positief advies
van het Waterschap Aa en Maas. Deze Waterparagraaf hebben wij voorbereid en afgestemd
en zal nog bestuurlijk geaccordeerd worden door het Waterschap. Op basis van artikel 6.5 lid
1 Bor kan de omgevingsvergunning niet worden verleend dan nadat uw raad heeft verklaard
dat hij daartegen geen bedenkingen heeft.

f. Wij bereiden daarom één raadsvoorstel voor waarin twee onderdelen zijn opgenomen:
· om geen bezwaar te hebben tegen het gebruiken van de (deels) gedempte

Industriehaven voor parkeren voor de Brabanthallen;
· in te stemmen met het besluit om uit de NV MEI te stappen en daartoe nieuwe en

gewijzigde overeenkomsten aan te gaan met Libéma en NV MEI
Hierbij worden de reacties en adviezen van de onderdelen c. en e. betrokken. Wij zijn
voornemens dit raadsvoorstel aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen op 10 december
2019.

10)  Financiële paragraaf

Voor de verkoop van de gemeentelijke aandelen in de NV MEI ontvangt de gemeente een prijs van
€ 7.350.000,--. Dit bedrag wordt voldaan in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, tegen een jaarlijkse rente
van 2% over het nog niet voldane deel van de totale koopsom. Wij zullen uw raad voorstellen deze
gelden te storten in het gemeentelijk structuurfonds.

De historische verwervingskosten van de landtong plus de rente hierover sinds het moment van
aankoop, moeten door de gemeente (binnen het grondbedrijf) worden afgeboekt. Deze kunnen
immers niet vanuit de erfpachtscanon terugverdiend worden. In het raadsvoorstel voor 10 december
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a.s. zullen wij uw raad voorstellen deze afboeking te doen ten laste van het structuurfonds. Dit gaat
om circa € 3.100.000,--. In het gedekte deel van het structuurfonds is nog een reservering opgenomen
van € 3.660.000,-- voor gemeentelijke kosten in de 2e fase van de doorontwikkeling van de
Brabanthallen. Deze reservering kan hiervoor worden ingezet, waarna het restant van de reservering
kan vervallen.

Per saldo ontstaat hiermee in het structuurfonds bijna € 8 miljoen ruimte voor de dekking van andere
projecten:

i. Opbrengst verkoop aandelen: + € 7,35 miljoen
ii. Afboeking verwervingskosten: -/- € 3,1 miljoen
iii. Reservering 2e fase + € 3,66 miljoen

Per saldo effect op structuurfonds: + € 7,91 miljoen

Daarnaast blijft de huidige marktconforme erfpachtscanon voor de Brabanthallen voor de duur van 20
jaar gehandhaafd op het bedrag van € 604.063,-- per jaar. Vanaf 1 januari 2041 wordt jaarlijks
geïndexeerd op basis van de Consumenten Prijs Index, evenwel met een maximum van 1,2% en met
een minimum van 0%. De erfpachtscanon voor landtong/deels gedempte Industriehaven wordt voor
de duur van 20 jaar gesteld op € 1,-- per jaar. Dit is ingegeven door het feit dat Libéma zeer forse
investeringen (raming € 11.000.000,--) gaat doen voor eigen rekening en risico om parkeren op de
landtong te realiseren overeenkomstig de voorwaarden van de gemeente. De investeringen zijn voor
maatregelen voor het realiseren van de parkeeroplossing (dempen Industriehaven en bodemsanering)
en tevens voor de inrichting van het parkdeel landtong als groene hoogwaardige verblijfruimte,
langzaam verkeersverbinding naar DGF, en het vergroenen randen van de bestaande
parkeerterreinen en duurzame mobiliteitsmaatregelen. Na 20 jaar wordt deze erfpachtscanon
verhoogd naar € 50.000,-- per jaar. Hiervoor geldt vervolgens dezelfde indexering als voor de canon
van het huidige terrein.

11)  Communicatie / Burgerparagraaf

Wij nodigen op korte termijn alle belanghebbenden en stakeholders uit voor een informatieve
bijeenkomst op locatie Brabanthallen/1931. Daar geven wij een toelichting over de concrete
uitvoeringsmaatregelen in de openbare ruimte en de vervolgstappen. Wij bieden daarbij gelegenheid
voor het stellen van inhoudelijke vragen.
Feitelijk vervolgen wij hiermee het overleg met belanghebbenden in 2012 en 2013 rondom het
opstellen van de gebiedsvisie Industriehaven waarin de impact van de verschillende
ontsluitingsvarianten ieder afzonderlijk zouden worden belicht. Wij houden rekening met nieuwe en
inmiddels uit het gebied vertrokken belanghebbenden. Daarom starten wij met een samenvatting van
het eerder gevoerde overleg en de opvattingen van destijds.
Wij betrekken de verzamelde reacties in het raadsvoorstel.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg drs. J.M.L.N. Mikkers
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Bijlagen:
1. Transactietekening erfpachtgrenzen
2. Programma van Eisen herinrichting landtong Industriehaven
3. Ontwerptekening landtong/gedempt deel Industriehaven
4. Bereikbaarheid Brabanthallen: beschrijving en beoordeling vier varianten


