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Status1)

Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter vaststelling 
deze nota over strategische visie Brabanthallen/1931 aan.

Samenvatting2)
Als aandeelhouder in de NV MEI is het – vooruitlopend op nieuwe contractonderhandelingen en 
eventuele toekomstige investeringen – van belang een eigen visie te ontwikkelen op de toekomst van 
het complex Brabanthallen/1931; onafhankelijk van de andere aandeelhouder. Daarbij hebben we ons 
2 kernvragen gesteld: (1) wat is het economisch belang (direct en indirect) van dit complex voor de 
stad en (2) hoe zouden we naar de toekomst toe in het licht van dat belang dit complex moeten 
positioneren? Op dit punt hebben we ons laten adviseren door het adviesbureau LAgroup (Onderzoek 
Toekomstvisie Brabanthallen/1931, november 2015). Op basis van dat advies is voorliggende 
strategische visie op de toekomst van Brabanthallen/1931 opgesteld. 

De Brabanthallen/1931 is de nr. 1 beurzen-, congres- en evenementen-accommodatie van Zuid-
Nederland, met jaarlijks 700.000 bezoekers en € 69 miljoen aan bestedingen. Deze bestedingen 
genereren ca. 1.100 banen in stad en regio. De Brabanthallen/1931 zijn als zodanig een belangrijke 
schakel in de kenniseconomie van Brabant en dragen bij aan de promotie van Brabant /
’s-Hertogenbosch, zowel direct (bv via vakbeurzen en congressen) als indirect via muziek- , publieks- 
en sportevenementen (bijv.  Indoor Brabant). 

Gezien de ontwikkelingen in de markt, de goede ligging en de geïdentificeerde kansen en 
bedreigingen, sterktes en zwaktes hebben we de ambitie om de BBH/1931 te laten uitgroeien tot een 
beurs-, evenementen- en congrescentrum van nationale allure, met behoud van de (boven) regionale 
functie. Voorts kan de BBH/1931 op lokaal niveau uitgroeien tot dé zakelijke ontmoetingsplek van de 
Spoorzone. Om deze ambities te kunnen verwezenlijken willen we een duurzaam partnership 
aangaan met de exploitant. De belangen zijn namelijk wederzijds. De BBH/ 1931 levert een de spin off 
voor de stad, draagt bij aan de naamsbekendheid van de stad en aan specifieke gebiedsontwikkeling. 
Voor de accommodatie draagt een duurzaam partnership bij versterking van haar positie door samen 
op te trekken met onder andere citymarketing en andere stakeholders en marketeers in de stad.

Om deze ambitie waar te kunnen maken betekent dat de partners concreet moeten investeren in:
een verbreding van het zalenproduct door het aanbrengen van een daglicht doorlatende -
overkapping van het middenterrein in combinatie met een upgrading van de bestaande hallen 
(zowel interieur als exterieur);
een verbetering van de terreininrichting en ontsluiting in combinatie met de kwaliteit van de -
openbare ruimte aan de spoorkant (incl. verbetering bewegwijzering, het aanbrengen van een 
aantrekkelijke looproute naar het station);
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het ontwikkelen van een integrale merk- annex marketingstrategie met de stakeholders-

Wat dit allemaal precies gaat kosten zal de komende tijd verder worden uitgewerkt en zal onderdeel 
uit maken van de onderhandelingen over verlenging van de lopende parapluie overeenkomst.

In dit raadsvoorstel wordt gevraagd de toekomstvisie BBH/1931 vast te stellen en in te stemmen met 
het voorstel om deze toekomstvisie als uitgangspunt voor de onderhandelingen over verlenging van 
de lopende parapluie overeenkomst te hanteren.

Voorstel3)
Bijgaand raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot:
a. vaststelling van de toekomstvisie BBH/1931 met als kernpunten:
    1. de BBH/1931 laten uitgroeien tot een beurs-, evenementen- en congrescentrum met 
        nationale allure met behoud van de (boven)regionale functie;
    2. BBH/1931 op lokaal niveau ontwikkelen als dé zakelijke ontmoetingscomplex van de 
        Spoorzone;
    3. het versterken van de samenwerking met de exploitant met inachtname van de in 
        deze toekomstvisie opgenomen randvoorwaarde dat de exploitant deze 
        toekomstvisie als gezamenlijke ambitie onderschrijft;
b. deze toekomstvisie als uitgangspunt voor de onderhandelingen over verlenging van 
    de lopende parapluie overeenkomst te hanteren.

Steller : Sedee

Tel. : 6155667

E-mail : l.sedee@s-hertogenbosch.nl
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Aanleiding4)

Het beurs-, evenementen- en congrescentrum Brabanthallen/1931 (BBH/1931) is sinds 1990 
eigendom van de NV MEI. De gemeente ’s-Hertogenbosch is in de NV MEI grootaandeelhouder. Voor 
de exploitatie heeft de NV MEI een overeenkomst gesloten met Libéma Exploitatie BV, die 100% 
verantwoordelijk is voor de exploitatie. Deze overeenkomst is in 2003 verlengd tot eind 2020. Daarbij 
is vastgelegd, dat partijen uiterlijk op 1 januari 2017 met elkaar in overleg treden over voortzetting van 
het partnership. 

Als aandeelhouder in de NV MEI is het – vooruitlopend op nieuwe contractonderhandelingen en 

eventuele toekomstige investeringen – van belang een eigen visie te ontwikkelen op de toekomst van 

dit complex; onafhankelijk van de andere aandeelhouder. Daarbij hebben we ons 2 kernvragen 

gesteld: (1) wat is het economisch belang (direct en indirect) van dit complex voor de stad en (2) hoe 

zouden we naar de toekomst toe in het licht van dat belang dit complex moeten positioneren? Kortom, 

wat moet onze ambitie zijn met betrekking tot de positie van dit complex, is die ambitie realistisch, kan 

die ambitie worden verwezenlijkt, aan welke randvoorwaarden dient dan te worden voldaan en met 

welke partners moeten we die ambitie zien te verwezenlijken?

Op dit punt hebben we ons laten adviseren door het adviesbureau LAgroup; dit adviesrapport 

(Onderzoek Toekomstvisie Brabanthallen/1931, november 2015) is ter achtergrondinformatie 

bijgevoegd. Vooraan in dat rapport treft u een management samenvatting. In dit raadsvoorstel geven 

wij onze visie op de toekomst van BBH/1931, die wij ter vaststelling aan u voorleggen.

De opbouw van dit raadsvoorstel is als volgt. Gestart wordt met een kort overzicht van de bestuurlijke 

besluitvorming tot op heden (hoofdstuk 2). Onze strategische visie op de toekomst van BBH/1931 treft 

u aan in hoofdstuk 3 en de financiële paragraaf in hoofdstuk 4. 

Bestuurlijke besluitvorming tot heden5)

Voor de doorontwikkeling van de Brabanthallen is binnen het structuurfonds een bedrag beschikbaar 

van € 3,66 miljoen zijnde het restant van de middelen die gereserveerd zijn in het kader van de 

‘Doorontwikkeling Brabanthallen’. Of dit toereikend is voor de nu zowel als overheid en als 

aandeelhouder te plegen investeringen, zal moeten blijken. Een eventuele claim voor aanvullende 

middelen moet in het kader van de integrale afweging bij de begroting worden bezien.

In oktober 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel "Restauratie/ transformatie 

Brabanthallen overdracht naar planfase". Daarin is aangegeven, dat diverse ontwikkelingen in de 

directe omgeving van de Brabanthallen aanleiding zijn om voor het gebied 'Industriehaven en 

omgeving' een gebiedsvisie op te stellen. 

Op 19 april 2011 is het raadsvoorstel "Verkenning Ontwikkelingspotenties Industriehaven en 

omgeving” besproken in de commissie ROB. Op verzoek van de raadscommissie ROB heeft het 

college besloten het onderwerp van de raadsagenda te halen. Samenvattend kwam de reactie van de 

commissie er op neer, dat het voorstel van het college vooralsnog slechts voorziet in een ontsluiting 

van een p-terrein voor de Brabanthallen. Het voorstel bood geen integrale definitieve oplossing voor 

de verschillende vraagstukken. De commissie wenst aan de hand van een nieuwe discussienotitie met 

elkaar van gedachten te wisselen over het meest gewenste eindbeeld. 
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Op 22 mei 2012 is in de commissie ROB de discussienotitie ‘Ontwikkelingspotenties Industriehaven 

en omgeving’ (reg.nr. 12.0433) besproken. Daarin zijn op basis van beleidsmatige uitgangspunten en 

een analyse van de meest bepalende bouwstenen voor de toekomst de ontwikkelingspotenties voor 

de Industriehaven in beeld gebracht. Deze potenties zijn vertaald in vijf mogelijke eindbeelden, 

scenario’s en vervolgens beoordeeld op aspecten als functioneel/ planologisch, ruimtelijk/ 

stedenbouwkundig, verkeer/parkeren, milieu (geluid, luchtkwaliteit, duurzaam ruimtegebruik), 

financieel/economisch. De discussienotitie wordt afgerond met een toelichting op het voorkeursmodel 

van het college, scenario B.

Op basis van de gevoerde discussie is in de gemeenteraad d.d. 26 juni 2012 heeft de raad in een 

motie gevraagd de verkeersbewegingen rond de Industriehaven in beeld te brengen en daarbij de 

bereikbaarheid via het OV te betrekken en in goed overleg met belanghebbenden tot een keuze voor 

de meest optimale variant(en) te komen. 

Op 5 maart 2013 is in de raadscommissie ROB het Integraal Verkeersbeeld Industriehaven e.o. 

besproken. Daaruit kwam onder meer naar voren dat diverse fracties vooralsnog niet overtuigd zijn  

van de noodzaak te kiezen voor de door het college voorgestane oplossingsrichting (doortrekking 

Bibendumstraat naar de landtong). Een aantal mogelijke oplossingsrichtingen waren naar de mening 

van de commissie 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 commissie beter zicht hebben op de hoogte van de investeringen en de dekking 

daarvan.

In een brief aan de gemeenteraad (24 april 2013) hebben wij aangegeven hoe wij met u deze 

discussie verder willen voeren. De discussie over de diverse ontsluitings- annex parkeervarianten kan 

niet los gezien worden van de impact op haar omgeving. Met uw raad is afgesproken, dat in de 

integrale gebiedsvisie Industriehaven de impact van de verschillende varianten ieder afzonderlijk 

zullen worden belicht (incl. de financiële consequenties).

In de beantwoording ex. art. 39 RVO van de VVD inzake: ontwikkeling Brabanthallen/congrescentrum 

1931 (14 april 2015, reg.nr. 4704261) hebben wij u bericht, dat we als college een eigen visie willen 

ontwikkelen op de toekomst van de Brabanthallen/1931 en dat we daarvoor het adviesbureau 

LAgroup opdracht hebben verleend. Meegedeeld is dat de uitkomsten van dat onderzoek zullen 

worden meegenomen bij de uitwerking van voornoemde gebiedsvisie Industriehaven.

Strategische visie op de toekomst van Brabanthallen/19316)

Aanleiding6.1

Het beurs-, evenementen- en congrescentrum Brabanthallen/1931 (BBH/1931) is sinds 1990 

eigendom van de NV MEI. De gemeente ’s-Hertogenbosch in de NV MEI grootaandeelhouder. Voor 

de exploitatie heeft de NV MEI een overeenkomst gesloten met Libéma Exploitatie BV, die 100% 

verantwoordelijk is voor de exploitatie. Deze overeenkomst is in 2003 verlengd tot eind 2020. Daarbij 

is vastgelegd dat partijen uiterlijk op 1 januari 2017 met elkaar in overleg treden over voortzetting van 

het partnership. 
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Als aandeelhouder in de NV MEI is het – vooruitlopend op nieuwe contractonderhandelingen en 

eventuele toekomstige investeringen – van belang een eigen visie te ontwikkelen op de toekomst van 

dit complex; onafhankelijk van de andere aandeelhouder.

Daarbij hebben we ons 2 kernvragen gesteld: 

wat is het economisch belang (direct en indirect) van dit complex voor de stad en(1)

hoe zouden we naar de toekomst toe in het licht van dat belang dit complex moeten (2)

positioneren?

Kortom, wat moet onze ambitie zijn met betrekking tot de positie van dit complex, is die ambitie 

realistisch, kan die ambitie worden verwezenlijkt, aan welke randvoorwaarden dient dan te worden 

voldaan en met welke partners moeten we die ambitie zien te verwezenlijken?

Op dit punt hebben we ons laten adviseren door het adviesbureau LAgroup; dit advies is ter 

achtergrondinformatie bijgevoegd. 

De NV MEI en de positie van de gemeente als aandeelhouder6.2

Statutair is het doel van de NV MEI als volgt omschreven ”de verkrijging van gronden (eventueel in 

erfpacht), gebouwen (eventueel via opstalrecht) en inventaris van het complex de Brabanthallen te ’s-

Hertogenbosch, de verdere ontwikkeling en exploitatie van dat complex in alle opzichten, alsmede al 

datgene wat met het vorenstaande direct of indirect in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin”. 

De gemeente is eigenaar van de ondergrond van het Brabanthallencomplex. Zij heeft een 

erfpachtovereenkomst gesloten met de NV MEI. Binnen de NV MEI is de gemeente groot aandeel-  

houder. Oorspronkelijk was de aandelenverhouding 75% gemeente - 25 % Libéma Vastgoed BV. 

Louter om fiscale redenen is dit eind 2010 gewijzigd in 60% gemeente - 40% Libéma Vastgoed BV. 

Dit is gebeurd door het afstempelen van het aandelenkapitaal van de gemeente. Hierbij is een 

verklaring ondertekend die expliciet vastlegt dat bij beëindiging van de samenwerking, bij het bepalen 

van de waarde van de aandelen, alsnog uitgegaan zal worden van een aandelenverhouding van 75% 

gemeente - 25% Libéma Vastgoed BV. Hiermee bedraagt op dit moment het aandelenvermogen dat 

is gestort € 8,75 miljoen, in genoemde verhouding 60-40 verdeeld over de beide aandeelhouders. 

Investeringen geschieden in de verhouding 75% gemeente - 25% Libéma.

Economisch belang BBH/19316.3

Bureau LAgroup onderscheidt drie facetten in het economisch belang van BBH/1931. We geven die in 

samengevatte vorm weer. Voor meer achtergrond wordt volstaan met verwijzing naar het eindrapport

Bestedingen van bezoekers, organisatoren en standhouders in het complex en in de stad. 

Het complex ontvangt gemiddeld ruim 700.000 bezoeken per jaar. Deze komen voor een breed scala 

van activiteiten, maar vooral voor publieksbeurzen (290.000 bezoekers) en vakbeurzen en 

congressen (samen 150.000 bezoekers). De grootste publiekstrekker is Indoor Brabant met jaarlijks 

zo’n 70.000 bezoeken. Het complex heeft vooral een regionale betekenis; 75% van alle bezoeken 

blijkt uit de stad en de regio ’s-Hertogenbosch te komen; 22% komt elders uit Nederland en 3% uit het 

buitenland. Al deze activiteiten leiden op jaarbasis tot € 69 miljoen aan bestedingen. Deze 

bestedingen genereren in totaal 1.060 banen (635 fte’s), waarvan 710 banen (425 fte’s) in de stad en 

regio ’s-Hertogenbosch. Die banen zijn deels te vinden in BBH/1931 (85 fte) zelf, maar daarnaast 
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vooral in de zakelijke dienstverlening en de horeca. In vergelijking met een aantal impactstudies voor 

andere beurs-, event- en congresgebouwen in Nederland kan voor BBH/1931 met een 

werkgelegenheidsmultiplier van 7,5 gesproken worden over een passende spin-off, gelet op de 

omvang van en activiteiten in het complex, en de regio die wordt bediend. Dit impliceert dat 1,0 fte 

werkgelegenheid bij BBH/1931 leidt tot zo’n 6,5 fte aan werkgelegenheid buiten de accommodatie.

Effect op de positie van ’s-Hertogenbosch als economische trekker

BBH/1931 heeft een ondersteunende rol bij de ontwikkeling en positionering van de regionale 

economie, onder meer door te fungeren als platform voor ontmoeting. Dit complex vergroot de 

bekendheid van de stad en het versterkt de regiofunctie van ’s-Hertogenbosch in Noord-Brabant en 

daar buiten. Ook speelt BBH/1931 een positieve rol bij de ontwikkeling van de Bossche Spoorzone; de 

combinatie Paleiskwartier en BBH/1931 maken dat de westkant van het spoor niet langer een 

‘achterkant’ is maar een tweede voorzijde van het stationsgebied. Nationale beurzen en internationale 

congressen hebben in algemene zin een aanmerkelijk positieve invloed op het profiel en het imago 

van de ‘accommoderende’ stad of regio. Maar omdat activiteiten met een dergelijke uitstraling nog te 

weinig voorkomen in BBH/1931 is dit effect in ’s-Hertogenbosch vooralsnog gering. Bij het aantrekken 

van nieuwe organisaties naar de stad speelt de aanwezigheid van deze accommodatie, als onderdeel 

van het productportfolio van de stad, een ondersteunende rol. Dit effect is vooralsnog beperkt. Aan de 

toeristische aantrekkingskracht van de stad blijkt het complex alleen bij te dragen door rechtstreeks 

bezoekers te trekken. Het combinatiebezoek met detailhandel of andere voorzieningen in de 

binnenstad is ook vooralsnog beperkt.

Bijdrage aan een aantrekkelijk woonklimaat voor de inwoners  

Hoewel hier geen marktonderzoek naar is gedaan, blijkt uit beperkte bronnen dat BBH/1931 voor de 

inwoners van ’s-Hertogenbosch een zekere culturele functie vervult, vooral vanwege 

muziekevenementen. Verder mag aangenomen worden, dat andere publieksevenementen in de 

accommodatie, zoals Indoor Brabant en TuinIdee, een bijdrage leveren aan het vrijetijdsaanbod voor 

de inwoners van de stad en van de (wijdere) omgeving.

Ontwikkelingsrichting/ambitie: evenementencomplex met nationale allure6.4

Gezien de ontwikkelingen in de markt, de goede ligging en de uitkomsten van de swot analyse hebben 

we de ambitie om de BBH/1931 te laten uitgroeien tot een beurs-, evenementen- en congrescentrum 

met nationale allure, met behoud van de (boven)regionale functie. 

Waarom?

BBH/1931 behoort al tot de grootste beurs- en eventcomplexen in Nederland. Verwezenlijking van 

deze ambitie is kansrijk vanwege de centrale ligging, de krachtige economische regio, de reeds 

bestaande kwaliteit en het nu al grote publieksbereik. Grootschaligheid en multifunctionaliteit is een 

kracht van het complex waarmee het zich onderscheidt in de markt, zeker in Zuid Nederland. De 

accommodatie is geschikt voor alle vormen van (grootschalige) evenementen, openbaar en besloten, 

zakelijk en particulier, van hoogwaardig tot laagwaardig, van (inter)nationaal tot lokaal en heeft 

hiervoor een reeds een full serviceprofiel. Daarmee kan dit complex goed inspelen op trends op de 

beurs-, congres- en evenementenmarkt.

Vanuit grote delen van België en Nederland/Randstad is de accommodatie voorts goed te bereiken, 

zeker met de auto. Verbetering van de looproute (inrichting/beleving) met het station kan bijdragen 
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aan een vergroting van het gebruik van het openbaar vervoer. Want de afstand an sich kan geen 

belemmering daarvoor zijn. Voor de BBH/1931 liggen er tevens goede ontwikkelingspotenties 

wanneer zij in haar programmering en marketing meer aansluiting gaat zoeken bij de (economische) 

speerpunten van stad, regio en provincie. Zeker wanneer daarbij het sterke toeristisch imago van ’s-

Hertogenbosch (sterk merk op gebied van cultuur, historie, gastvrijheid) wordt benut en de binding 

met het gevestigd bedrijfsleven, instellingen en de kennisinstituten wordt versterkt; in casu met de 

dragers/de motoren van de economische speerpunten in haar primaire marktgebied.

Ook de inspanningen en investeringen die veel accommodaties in Nederland zich getroosten om hun 

positie te versterken en toekomstbestendig te worden, pleit voor een ontwikkelingsrichting op een 

nationaal schaalniveau. Want inzetten op consolidatie van de huidige bovenregionale marktpositie 

betekent voor BBH/1931 in feite stilstand en daarmee achteruitgang, zeker op termijn.

Uit de impactramingen komt naar voren, dat vooral evenementen op de nationale markt een 

belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de economie van ’s-Hertogenbosch en de regio. Die 

trekken een publiek die doorgaans per persoon meer besteden, zowel in de accommodatie zelf als 

daar buiten. Het product BBH/1931, de stad ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant bieden 

in de basis de potentie om daar effectief op in te spelen. De spin off van investeringen zal derhalve het 

grootst zijn wanneer de gezamenlijke inzet gericht is op het realiseren van de ambitie de BBH/1931 te 

laten uitgroeien tot een beurs-, evenementen- en congrescentrum met nationale allure, met behoud 

van de (boven)regionale functie. 

Tot slot is gebleken dat structurele uitbreiding van de eigen parkeercapaciteit geen urgente noodzaak 

is. Het verlies aan parkeerplaatsen op eigen terrein als gevolg van de overkapping van het 

binnenterrein kan worden opgevangen op het overloopterrein van de landtong. Behoud van 

beschikbare overloopcapaciteit blijkt wel cruciaal voor het toekomstbestendig functioneren van 

BBH/1931. Met de inzet van het voormalig Michelinterrein wordt daar in voorzien. Daar willen we wel 

voorwaarden aan verbinden; zie paragraaf 6.7 en paragraaf 7.

Om deze ambitie waar te kunnen maken betekent dat de partners concreet moeten investeren in:
Een nieuwe ontvangstruimte van het hallencomplex door overkapping van het binnenterrein in -

combinatie met een upgrading van het interieur en exterieur van dit complex (incl. 

terreininrichting);
Behoud van voldoende overloopterreinen voor parkeren;-

Intensivering en upgrading van marketing & sales op de regionale en nationale markt;-

Verdere verbetering van de lokale samenwerking op gebied van city marketing;-

de opwaardering van de verbinding met het station. Dit kan de komende jaren worden -

gerealiseerd nu de woningbouwprojecten aan de Paardkerkhofweg van start gaan;
Gastvrije bereikbaarheid van de bezoekers. Dit betekent dat bezoekers op een klantgerichte -
wijze worden geïnformeerd over de bereikbaarheid. Deze informatie sluit aan bij de 
persoonlijke wensen van de gebruiker en wordt vooral digitaal verstrekt. Waar nodig en 
mogelijk wordt dit aangevuld met fysieke informatie op straat (zoals bewegwijzering);
Naast het faciliteren van de autobereikbaarheid juist ook het stimuleren van het gebruik van -
andere modaliteiten zoals OV en fiets. Bezoekers dienen hierin gefaciliteerd te worden door 
alle partners. Dit kan in de vorm van faciliteiten voor fietsers, bezoekers te faciliteren bij 
vervoer voor of service voor het overbruggen van de “last mile” vanaf het Centraal Station;
Verbetering van het bereikbaarheidsprofiel van BBH/1931 (dus zowel auto, als fiets als OV, -
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incl. bewegwijzering);
De ontwikkeling van een merkstrategie en positionering van de accommodatie en eventueel -

een re-branding in de markt;

Een duurzaam partnership6.5

Uit het onderzoek is voorts nadrukkelijk naar voren gekomen, dat bij accommodaties die een sterke 

positie in de markt hebben (RAI, Ahoy) of daar nadrukkelijk aan werken (Jaarbeurs, MECC) sprake is 

van een toenemend intensievere samenwerking tussen overheid – primair de gemeente – en de 

accommodatie. De belangen zijn wederzijds (ook in onze stad): ze onderkennen de spin off voor de 

stad, de bijdrage die er is aan de naamsbekendheid van de stad en aan specifieke 

gebiedsontwikkeling. De accommodaties zien op hun beurt hun positie sterker worden door samen op 

te trekken met onder andere citymarketing en andere stakeholders en marketeers in de stad.

De komende jaren willen wij ook de samenwerking verder versterken, waarbij wij onze inzet vooral 

willen richten op citymarketing, het sterker verbinden met de economische speerpunten, de upgrading 

(incl. bewegwijzering) van de fysieke verbetering van het complex met het station/de binnenstad 

(uitnodigend, klantvriendelijk, sociaal veilig) en het borgen van voldoende uitwijk parkeerplaatsen. De 

boekers zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij het zich onderscheidt van 

sommige concurrenten. De ketenkracht van Libéma heeft bijgedragen aan een goed gemanagede en 

financieel gezonde exploitatie. Het spreekt voor zich dat wij bij verlenging van de exploitatieovereen-

komst met Libéma als partner van hen eerst willen vernemen of zij deze toekomstvisie kunnen 

onderschrijven. Op basis daarvan willen we met hen dan nadere afspraken maken over de 

investeringen annex inspanningen die wij van de zijde van de exploitant verlangen, zoals:

het meer bij de tijd brengen van het interieur en exterieur, zodat de belevingswaarde (o.a. de -

uitstraling, de routing, de doorstroming) van het complex en de kwaliteit van de buitenruimte 

(incl. parkeerterrein, straatmeubilair, signing, groenvoorzieningen, hekwerk) wordt verhoogd;

het zalenproduct (o.a. entrees, breakouts, ontmoetingsruimte) wordt verbreed, zodat beter op -

de veranderende behoeften in de markt kan worden ingespeeld;

het intensiveren (incl. verbreding, verdieping) van de samenwerking met relevante partijen in -

stad en regio om in de programmering de verbinding met de economische speerpunten 

sterker te ontwikkelen in wederzijds belang;

marketing en sales (incl. merkstrategie) om het vernieuwde product in de markt sterker te -

profileren

Deze randvoorwaarden willen we inbrengen in de onderhandelingen met de exploitant.

Parkeren en ontsluiting6.6

Dit onderwerp is de afgelopen jaren zowel met Libéma als de gemeenteraad onderwerp van gesprek 

geweest (zie paragraaf 5). Vandaar dat het in deze visie een aparte plek heeft gekregen. Wanneer de 

inzet gericht is  om BBH/1931 te laten uitgroeien tot een beurs-, evenementen- en congrescentrum 

met nationale allure dan dient de kwaliteit van de ontsluiting en de p-capaciteit daar ook op afgestemd 

te worden. Dat is een logisch gevolg. Op de lange termijn blijft dat onze ambitie, laat dat helder zijn. 

Op de korte termijn (3 tot 5 jaar) hoeft realisatie daarvan nog niet nagestreefd te worden, maar willen 

we eerst op basis van deze toekomstvisie een integrale gebiedsvisie Industriehaven opstellen.

We zijn van mening dat we ons een dergelijke opstelling kunnen permitteren. Uit het rapport blijkt 

namelijk dat: structurele uitbreiding van de parkeercapaciteit op eigen terrein geen urgente noodzaak 

is, borgen van voldoende overloopcapaciteit wel van belang is en een 2e auto-ontsluiting nog geen 
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directe noodzaak. Deze koers is tevens gebaseerd op het feit dat:

Van de landtong in de periode 2012 – 2015 door de Brabanthallen voor parkeren slechts -

gemiddeld 4x per jaar gebruik is gemaakt en van het Michelinterrein slechts 2x per jaar;

de afgelopen jaren op de Rietveldenweg/Zandzuigerstraat en Diezekade/Boschdijkstraat door -

ons maatregelen zijn getroffen die de fiets- en autobereikbaarheid van BBH/1931 hebben 

verbeterd;

met de beschikbaarheid van de landtong en het voormalig Michelinterrein voorlopig voldoende -

overloop capaciteit voor parkeren beschikbaar is;

er geïnvesteerd wordt in een verbetering van de route met het station;-

de investeringen in realisatie van een 2e auto-ontsluiting (ca. € 3 miljoen) en van een -

volwaardige inrichting van de landtong als p-terrein (ca. € 7,5 à € 10 miljoen) op dit moment 

absoluut en relatief zo omvangrijk zijn, dat we die niet in verhouding vinden staan tot het 

financieel en maatschappelijk rendement van deze publieke investering;

de effecten (verkeersstromen van bezoekers, doorstroming op de toevoerwegen, gebruik van -

OV, ervaringen van bezoekers en boekers) van de in hoofdstuk 6 genoemde investeringen en 

de ontwikkelingen in de markt de komende jaren nauw gemonitord zullen worden om indien 

nodig tijdig te kunnen inspelen op de ontwikkelingen;

de ruimtelijke en functionele impact van extra parkeercapaciteit en een extra ontsluiting wordt -

betrokken bij de op basis van deze toekomstvisie op te stellen gebiedsvisie Industriehaven. 

Nut en noodzaak als mede ruimtelijke inpassing zal in die gebiedsvisie beoordeeld worden in 

relatie tot de ontwikkeling van de Spoorzone als geheel.

Na vaststelling van deze toekomstvisie willen we het gesprek met de exploitant aan gaan over 

verlenging van de vigerende parapluie overeenkomst in combinatie met het maken van afspraken 

over de ontwikkelingsrichting en de daarbij verwachte gewenste en/of noodzakelijke investeringen. 

Hier hoort ook bij het in continuïteit beschikbaar houden als overloopterrein van de landtong en het 

Michelinterrein voor parkeren.

Financiële paragraaf7)

De ligging in Nederland, de grootschaligheid en multifunctionaliteit, de kwaliteit van de dienstverlening 
en de ketenkracht van Libéma vormen de kracht van deze accommodatie. De ontwikkelingspotenties 
om haar positie op de nationale markt te versterken zijn uitstekend door meer aansluiting te zoeken bij 
de economische speerpunten van gemeente en provincie en door de belevingswaarde naar een hoger 
niveau te tillen.  Voorts vormt dit complex als zakelijke ontmoetingsplek een belangrijke pijler annex 
voorziening in de verdere doorontwikkeling van de noordkant van het Spoorzone. Daartoe zal door de 
exploitant en eigenaar geïnvesteerd moeten worden in:

een verbreding van het zalenproduct door het aanbrengen van een daglicht doorlatende -
overkapping van het middenterrein in combinatie met een upgrading van de bestaande hallen 
(zowel interieur als exterieur);
een verbetering van de terreininrichting, parkeren en ontsluiting in combinatie met de kwaliteit -
van de openbare ruimte aan de spoorkant (incl. verbetering bewegwijzering, het aanbrengen 
van een aantrekkelijke looproute naar het station);
het ontwikkelen van een integrale merk- annex marketingstrategie met de stakeholders.-

Wat dit allemaal precies gaat kosten zal de komende tijd verder worden uitgewerkt. In het 

structuurfonds is voor de doorontwikkeling van de BBH/1931 nog € 3,66 miljoen gereserveerd. Of dat 
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voldoende is, zal moeten blijken. Daar komen wij bij u op terug. Door middel van onderhandelingen 

over verlenging van de lopende parapluie overeenkomst zullen partijen de basis leggen voor de 

toekomstige financiële ontwikkeling van de MEI. Hierbij zullen afspraken gemaakt worden over 

bijvoorbeeld het verpachten van de landtong aan de NV MEI. De landtong (huidige boekwaarde € 2,2 

miljoen) is destijds vanuit strategisch overwegingen aangekocht vanuit het Grondbedrijf ten behoeve 

van de doorontwikkeling van de BBH/1931. Een ander belangrijk onderwerp is de vergoeding voor het 

voorlopig niet verkopen van het voormalig Michelinterrein (boekwaarde € 3,3 miljoen) om deze locatie 

te kunnen inzetten als overloopterrein. Doorgezet gebruik als overloopterreinen heeft tot gevolg dat 

uitgifte van m.n. het Michelinterrein de komende jaren wordt geblokkeerd. Het ligt voor de hand voor 

het gebruik van deze terreinen dan ook minimaal een kostendekkende vergoeding te vragen aan de 

MEI (en daarmee aan Libéma). Dit zal onderdeel uitmaken van de onderhandelingen over de 

verlenging van de parapluie-overeenkomst. Voorts moeten de afspraken geactualiseerd worden 

betreffende de toekomstige huur, de erfpachtcanon, e.d. Maar ook moet worden vastgesteld of de te 

plegen investeringen gedragen kunnen worden uit de exploitatie of dat een deel als onrendabel moet 

worden beschouwd en hoe dat deel dan gefinancierd zou moeten worden. Hierbij dient een sluitende 

business case te worden gemaakt, waarbij de continuïteit van de exploitatie voor de komende jaren 

wordt gewaarborgd. Conform de Voorjaarsnota geven we prioriteit aan de doorontwikkeling van 

BBH/1931. Daar waar nodig halen we investeringen naar voren vooruitlopend op verlenging van de 

parapluie overeenkomst.

Risicoparagraaf8)

Nvt

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlagen:
Adviesbureau LAgroup, Onderzoek Toekomstvisie Brabanthallen/1931, november 2015

Ter inzage:
nee



De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 12 juli 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2016, 
regnr. 5883432;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

In te stemmen met:

de toekomstvisie BBH/1931 met als kernpunten:a.

de BBH/1931 laten uitgroeien tot een beurs-, evenementen- en congrescentrum 1.

met nationale allure met behoud van de (boven)regionale functie

BBH/1931 op lokaal niveau ontwikkelen als dé zakelijke ontmoetingscomplex van 2.

de Spoorzone

het versterken van de samenwerking met de exploitant met inachtname van de in 3.

deze toekomstvisie opgenomen randvoorwaarde dat de exploitant deze 

toekomstvisie als gezamenlijke ambitie onderschrijft

deze toekomstvisie als uitgangspunt voor de onderhandelingen over verlenging van b.

de lopende parapluie overeenkomst te hanteren

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,

drs. W.G. Amesz mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
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