
Post-COVID urban strategies
Case: Tilburg, Netherlands

Martijn Kanters, City Developer
24 June 2021

Presenter
Presentation Notes
Annemoon: Voorstellen Frank, Edwin, AnnemoonHet onderwerp van dit informele college is de actualisatie van de Stedelijke ontwikkelingsstrategie. Met de stedelijke ontwikkelingsstrategie beogen we op een integrale manier uitvoering te geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave van Tilburg. En integraal wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de woningbouwopgave, maar dat in samenhang doen met opgaves als klimaatadaptatie, verkeer en vervoer en de economische ontwikkeling van de stad.  De actualisatie van de stedelijke ontwikkelingsstrategie hangt nauw samen met het Verstedelijkingsakkoord daarover gaat Frank kort eerst iets vertellen.�		



Urban network city Holland

Tilburg
• 220,000 inh.
• University
• In the heart of a big 

and diverse cluster of 
leading logistics 
companies and modern 
manufacturing 
industry: e.g. Ericsson, 
Tesla, FujiFilm, Rhenus
Logistics, XPO, Coolblue
en Bol.com.

• Transitioning to more 
service-based
knowledge economy
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De prognose van de provincie is dat er tot 2040 in Tilburg nog zo’n 25.000 woningen bij moeten. (prognose 16 sept), waarvan de eerste 10 jaar 14.000 woningen. In de rest van de regio Hart van Brabant is de prognoses dat er zo’n 7.000 woningen bij zouden moeten komen.Aangezien er gedurende het proces altijd wat plannen sneuvelen, is het belangrijk om met je planvoorraad hoger te zitten dan het daadwerkelijke aantal woningen dat je nodig hebt. Voor een gezonde planvoorraad kun je uitgaan van 130%. Dat betekent dat we dus minimaal 18.000 woningen in onze planvoorraad zouden moeten hebben voor de komende 10 jaar. Ook moeten we rekening houden met overloop uit andere regio’s, zoals de Randstad. Het Rijk, bij monde van de Secrataris-Generaal en de Directeur-Generaal, hebben aangegeven dat de woningbouwopgave voor Nederland 1 miljoen woningen erbij betreft tot 2030. Ze hebben daarvoor ook een dringend beroep op onze regio gedaan. We kunnen dat nog niet exact kwantificeren, maar verwachten dat die opgave substantieel zal zijn. We moeten echt in de cijfers gaan duiken om te bezien wat het precies betekent. Daarom willen we ook onderzoeken of er bovenop de provinciale cijfers meer mogelijk is, waarbij de kwalitatieve opgaves en ambities leidend zullen zijn. Onze planvoorraad nu is  circa 11.000 woningen. Dat betekent dat we tot 2030 nog plek zoeken voor minimaal 7000  woningen.Ook dat is al een enorme opgave, want ipv het toevoegen van 950 woningen per jaar, betekent dat dat we minimiaal 1400 per jaar zullen moeten toevoegen.Regionaal voeren we in het kader van het verstedelijkingsakkoord het gesprek over het laadvermogen bij andere gemeentes i.r.t. ruimte-landschap-stedebouw.



1. National Government returns to the stage

• After years of decentralization, the national government
starts taking back the lead in urban policy

• New National Spatial Vision, with new definition of ‘Urban 
Network Holland’

• Urban development policy becomes integral: urbanisation + 
economy + mobility + nature/climate + energy

• Huge increase in government funding for urban
development, primarily driven by tight housing market

• Ambition: 1 million new housing units by 2035
• Instrument: Regional Urbanisation Agreements
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Er is een aantal aandachtspunten of dilemma’s die ons bezig houden. Daar zullen we met u op een later moment het gesprek nog voeren.Er is nu een relatief lage dichtheid in de stad.Dit biedt ruimte voor verdichting�Verdichting biedt kansen voor versterking dynamiek en vitaliteit.Vergelijk: Laatste 10 jaar hebben we 4.000 woningen binnen de Ringbanen bijgebouwd (o.a. de Piushaven).De snel beschikbare ruimte is beperkt: keuzes maken in samenhang!�Woningbouwopgave moet vooral in en nabij de stad landen. Dat is ook uitgangspunt van de Nationale Omgevingsvisie. De fysieke ruimte is in Tilburg in de bestaande stad  beperkt. Woningbouw is niet de enige opgave. Bovendien vragen meer woningen, ook meer (dagelijkse) voorzieningen, meer ruimte voor werk, meer ruimte voor groen.Keuzes moeten we maken in samenhang, waarbij we vooral ook op zoek moeten naar het maken van slimme combinaties. Maar stel dat er een binnenwijks bedrijventerrein getransformeerd wordt naar woningbouw, dan moet natuurlijk wel de vraag gesteld worden waar die bedrijvigheid dan gerealiseerd wordt.3.  Weinig gemeentelijke grondposities, binnenstedelijke transformaties zijn complex, kostbaar en tijdrovend:�Organisatie moet hierop worden toegesneden.Enkele aandachtspunten die relevant zijn voor de actualisatie wil ik graag benoemen.Ten eerste is de ruimte beperkt. We moeten keuzes maken, zeker bij zo’n grote opgave waar we nu voor staan. Woningbouw is niet de enige ruimtevrager. Keuzes moeten gemaakt worden tussen wonen en bedrijvigheid, tussen wonen en groen. Met de klimaatveranderingen is het des te belangrijker dat we in onze stad klimaatadaptieve maatregelen treffen. In sommige gevallen zijn er slimme combinaties mogelijk door meervoudig ruimtegebruik, maar in andere gevallen moet er gekozen worden.Verdichten betekent veelal de lucht in. Daar zien we spanning optreden met de Tilburgse maat. Tilburg van nu is een stad met een vrij lage dichtheid. Dat is een kracht en daarmee onderscheiden we ons van andere steden. En we zien dat de Tilburger van nu ook op zoek is naar een grondgebonden woning.  Dat lijkt op gespannen voet te staan met verdere verdichting van de stad. We moeten dan waarschijnlijk ook op zoek naar andere, gestapelde woonconcepten, die tegemoet komen aan de behoefte naar grondgebonden wonen? De vraag die hiermee samenhangt is waar we ons als stad mee willen profileren? En dat zit hem niet alleen in hoog of laag, stedelijk of niet stedelijk of een combinatie van beide. De vraag waar je met deze enorme woningbouwopgave ook voor staat is of je in de toekomst vooral een woonstad wil zijn, of dat je hier ook een baan moet kunnen vinden. Meer woningen betekent ook meer (dagelijkse) voorzieningen, meer ruimte voor werk,  of accepteren dat werk elders plaatsvindt. En waar moet dat werk dan plaatsvinden? Zoeken we ruimte door bestaande bedrijventerreinen te optimaliseren? Wijzen we nieuwe locaties aan voor bedrijvigheid, of kan bepaalde MKB-bedrijvigheid ook gecombineerd worden met wonen.? En meer ruimte voor wonen betekent ook meer ruimte en een grotere behoefte aan groen en klimaatadaptatieEn een laatste aandachtspunt die ik wil benoemen is dat we weinig gemeentelijke grondposities hebben. Binnenstedelijke transformaties zijn complex en kostbaar. De grotere opgave vergt ook een investering in tijd en capaciteit.



Breda-Tilburg conurbation
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2. New regional strategies

• Regional Urbanisation Agreements + Regional Investment 
Programme

• Breda – Tilburg conurbation:
o ±1 million inhabitants
o + 100,000 new housing units by 2035
o Substantial investments in mobility and landscape/nature (hundreds

of hectares new forest)

• Post CORONA:
o Shifts in workspace utilization and commuting
o Increasing preference for rural living environments and higher

valuation of natural recreation areas
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3. Nature-based urbanisation: example
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4. Integral investment propositions

1. National government’s urban investment plan: estimated
€20 billion (pending confirmation new government)

2. Integral Regional Investment Programmes
• Across themes: housing, nature, mobility, economy, energy
• Combination of funding sources
• “Area Development Coalitions”

3. Locally: stronger cooperation with private sector, 
municipality as supervisor/coordinator, aligning public and
private investments
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