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Raadsvoorstel Vaststellen definitief Masterplan Wijkevoort en openen 
grondexploitatie 
 
 

Aanleiding  

Op 13 september 2016 heeft de gemeenteraad besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen 
ten behoeve van het opstellen van een integraal Masterplan voor Wijkevoort en voorbereidende 
werkzaamheden voor de benodigde planologische procedures. Om tijdig aan de vraag van de markt te kunnen 
voldoen is de ontwikkeltijd van plannen geoptimaliseerd en er is sindsdien gelijktijdig gewerkt aan het 
Masterplan, het bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage. 
 
Het bestemmingsplan maakt de vraaggerichte ontwikkeling van een werklandschap van circa 80 ha uitgeefbaar 
terrein voor bedrijven mogelijk in de oksel van de Tangent en de A58. 30 ha daarvan zijn direct uitgeefbaar, 
zoals opgenomen in de RRO-afspraken van 7 juli 2016. Voor de overige 50 ha moet de concrete vraag nog 
worden aangetoond. 
 
Het Masterplan vormt de leidraad voor de vraaggerichte ontwikkeling van 80 ha. Wij hebben het Concept-
Masterplan op 30 oktober vastgesteld en aan u voorgelegd met het verzoek uw wensen en bedenkingen in te 
brengen. Daarnaast is het Concept-Masterplan in een zorgvuldig omgevingsproces besproken met de 
betrokken partijen en de reacties die daaruit voort zijn gekomen zijn verwerkt in het Masterplan. 
 
Op basis van het Masterplan zijn scenario's voor de grondexploitaties doorgerekend om maximaal flexibel te 
kunnen zijn en vraag gericht te kunnen ontwikkelen.   

Beoogd effect/ bestuurlijk kader 

Met de ontwikkeling van Werklandschap Wijkevoort willen we inspelen op de urgente vraag vanuit de markt. 
We faciliteren het ontwikkel- en groeiperspectief van bestaande en nieuwe bedrijven, met als doel om de 
economie in de stad en de regio Hart van Brabant een impuls te geven, meer duurzame werkgelegenheid te 
creëren en meer mensen aan werk te helpen. Het Werklandschap wordt ontwikkeld in een gebied dat het 
verschil kan maken binnen het bestaande economische en logistieke ecosysteem van Tilburg en de regio.  

De ontwikkeling van het Modern Industrieel en Logistiek Cluster vormt tevens een belangrijk onderdeel in onze 
Brabantstrategie (Omgevingsvisie Tilburg 2040).  

Voorstel 

1. Het 'Masterplan' voor Werklandschap Wijkevoort vast te stellen als richtinggevende basis voor de 
ontwikkeling van het Werklandschap  

 
2. Een grondexploitatie te openen en bijbehorend voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te 

stellen voor 30 ha direct uitgeefbaar terrein met een geprognosticeerd positief resultaat van € 4,3 
Mln. (nominaal) en het resultaat na realisatie ten gunste van de Algemene Reserve Grondexploitatie te 
brengen; 

 
3. Eenmalig het krediet t.b.v. strategische aankopen te verhogen met €10 mln. en dit specifiek te 

oormerken voor Wijkevoort, ten behoeve van de aankoop van percelen die buiten het 
exploitatiegebied van 30 ha vallen, maar nodig zijn voor de vraaggerichte ontwikkeling van 80 ha. 
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4. Binnen de Algemene Reserve Grond Exploitatie een extra reservering op te nemen van € 3 mln. ten 
behoeve van de afwaardering van de strategisch aankopen mocht de vraaggerichte ontwikkeling van 
80 ha niet tot stand komen. In de Programmabegroting van 2018 is reeds € 5 mln. aan Nieuw beleid 
gereserveerd voor een mogelijke afwaardering. 

Argumenten 

1.1  Het Masterplan is de basis voor de vraaggerichte ontwikkeling van het Werklandschap 
Het Masterplan vormt de leidraad voor deze ontwikkeling en is de basis voor het op te stellen 
bestemmingsplan met zijn bijbehorende regels en verbeelding. Daarnaast zal het Masterplan ook de leidraad 
zijn voor de overige instrumenten die ingezet worden bij de ontwikkeling van het Werklandschap, denk aan de 
uitgifte van gronden (selectieproces en uitgifteproces), inrichting van openbare ruimtes, verdere ontwikkeling 
en uitbouw relatie onderwijs- bedrijven- overheid enz. 
 
Inhoudelijk omschrijft het Masterplan de ambities die we hebben en vormt dit het kader waarbinnen bedrijven 
die zich in Wijkevoort willen vestigen kunnen opereren. Deze ambities hebben te maken met twee thema's: 
'Smart Logistics en Smart Industries' en 'Het nieuwe werklandschap'.  
 
Voor wat betreft de drager 'Smart Logistics en Smart Industries' zijn de hoofdlijnen:  

- Het versterken van het logistieke en industriële ecosysteem van Tilburg en de regio door het 
aantrekken van een mix van logistiek en industrie gelieerde bedrijven.  

- Het creëren van meerwaarde voor het ecosysteem door interactie tussen bedrijven, kennisinstellingen 
en overheid (triple helix).  

- Het slim benutten van de infrastructuur om de multimodale bereikbaarheid van Wijkevoort te 
optimaliseren.  

 
Het 'nieuwe werklandschap' beschrijft dat:  

- Gebiedseigen waarden moeten worden behouden, waar mogelijk kunnen deze waarden worden 
versterkt met nieuwe waarden en zullen zij samen de nieuwe identiteit van Werklandschap 
Wijkevoort vormen.  

- Werklandschap Wijkevoort op een veilige manier bereikbaar moet zijn voor werknemers, leveranciers 
en afnemers.  

- Werklandschap Wijkevoort maximaal flexibel moet zijn om in te kunnen spelen op veranderingen in 
behoeftes, nieuwe technologieën of andere wensen van het bedrijfsleven.  

- Bij de ontwikkeling van Wijkevoort rekening moet worden gehouden met de gevolgen van 
klimaatverandering door klimaat adaptief te bouwen, ruimte te reserveren voor waterberging en 
natuurontwikkeling.  

- Wijkevoort als gebied gasloos is en er wordt gestreefd naar energieneutraliteit.  
 
Om de ambities waar te maken is een vertaalslag nodig. De vertaalslag naar realisatie wordt bij Wijkevoort 
vooral gemaakt in het ontwikkelproces, dat bestaat uit vier onderdelen: profileren, uitnodigen, faciliteren en 
managen. Elk van deze onderdelen draagt bij aan het verankeren van de ambities.  
Om het verankeren van de principes te vergemakkelijken in het ontwikkelproces zijn waardes geformuleerd die 
dienen als handvat om de ambities waar te maken. De waarden en de vestiging van een bedrijf leiden in 
samenspel tot een versterking van het modern industrieel en logistiek cluster van Wijkevoort/Tilburg én de 
ontwikkeling van het Werklandschap Wijkevoort. 
 
1.2 Het Concept-Masterplan is in een zorgvuldig omgevingsproces besproken met betrokken partijen. 
Vanwege de rol van het Masterplan in de totale ontwikkeling van het Werklandschap heeft openbare 
consultatie plaatsgevonden met de volgende partijen, om op deze manier invulling te geven aan de 
omgevingsdialoog.  

- In- en omwonenden van het gebied  
- Eerder betrokken Tilburgse bedrijven en ontwikkelaars 
- Het BORT 
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- Ecologische stakeholders; BMF, Brabants Landschap, Uilenwerkgroep Gilze Rijen 
- Gemeente Gilze Rijen en Waalwijk 
- Provincie 
- Midpoint 
- Gemeenteraad (wensen en bedenkingen) 

 
Een overzicht van de reacties die zijn ontvangen naar aanleiding hiervan is opgenomen in bijlage 2. Deze 
reacties hebben niet geleid tot grote inhoudelijke aanpassingen, maar tot een aanscherping van het 
vervolgproces. 
 
De omgevingsdialoog zal verder worden voortgezet bij het bestemmingsplan. Op het moment dat de 
planvorming concretere vormen aanneemt zal ook invulling gegeven worden aan een planteam. 
 
 
2.1 30 ha is het beginvolume om het gehele terrein tot ontwikkeling te brengen  
Ontwikkeling van Werklandschappen gebeurt op een vraaggerichte manier. Er zijn drie solitaire locaties in 
Brabant aangewezen in de zin dat ze niet aansluiten op reeds bestaande locaties: Logistiek Park Moerdijk 
(LPM), Wijkevoort en Heesch West. Voor deze locaties wordt voorgesteld om een beperkt beginvolume te 
creëren (30 ha) om tot ontwikkeling te komen. Op deze locaties is volume nodig voor een zelfstandig 
functionerend terrein, om infrastructurele voorzieningen te kunnen borgen en vanuit een goede ruimtelijke 
ordening. Indien voldoende perspectief vanuit de marktvraag aanwezig is, kunnen deze locaties vraaggericht 
doorontwikkeld worden.  
In het bestemmingsplan wordt voorgesorteerd op de mogelijke ontwikkeling van een 80 ha uitgeefbaar 
Werklandschap. Van deze 80 ha bestaat 30 ha uit direct uitgeefbaar Werklandschap en de overige 50 ha zijn 
vraaggericht te ontwikkelen, waarbij de behoefte moet worden gemotiveerd t.b.v. de Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking. 
 
2.2 De aanleg van de Ecologische Verbindingszone langs de Hultensche Leij is een autonome ontwikkeling en is 

geen onderdeel van de grondexploitatie. 
De aanleg van een robuuste groenstructuur is meegenomen in de grondexploitatie (in combinatie met het 
vraaggericht ontwikkelen). De aanleg van de ecologische verbindingszone ter breedte van 25 meter langs de 
Hultensche Leij is een autonome ontwikkeling (onderdeel van Omgevingsvisie 2040) en staat geheel buiten de 
grondexploitatie. Dat wil zeggen dat deze EVZ ook aangelegd wordt als het werklandschap er niet komt. Er is 
voor het werklandschap echter de groene ambitie om de ecologische verbindingszone met nog 25 meter te 
verbreden om deze meer natuurwaarde te geven. Deze aanvullende 25 meter is wel onderdeel van de 
grondexploitatie (maar wel enkel waar deze binnen het exploitatiegebied van de 30 ha grondexploitatie vallen).  
 
Indien ten tijden van de realisatie blijkt dat ook de extra gronden t.b.v. de 50m brede EVZ  buiten het 
exploitatie gebied in bezit zijn, dan wordt afgewogen of de bredere EVZ in één keer kan worden aangelegd. 
Mocht dit wenselijk zijn, dan zal in dat geval een financieel voorstel voor besluitvorming aan u worden 
voorgelegd. 
 
2.3 De uiteindelijke ontwikkeling van de volledige 80 ha is een haalbare ontwikkeling. 
Als de overige 50 ha ook vraaggericht wordt uitgegeven, dan zal de grondexploitatie voor de totale 80 ha 
sluiten met een positief resultaat. Daarbij is gerekend met een marktconforme grondprijs van € 130,-/m². Deze 
grondprijs is excl. parkmanagement. 
De financiële resultaten in de 80 ha scenario's zijn nagenoeg gelijk. De keuze voor het ontwikkelscenario willen 
we dus maken op basis van kwalitatieve overwegingen, gezien er financieel weinig verschil tussen de varianten 
zit. 
 

Grondexploitatie 80 ha (verspreid of 
compact) 

6 jaar 3,5 jaar 

Opbrengst uit grondverkoop € 104 mln. € 104 mln. 

Resultaat grondexploitatie (nominaal) €23 mln. (positief) € 24 mln. (positief) 
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3.1 Om uiteindelijk 80 ha te kunnen ontwikkelen is krediet t.b.v. strategische grondverwerving noodzakelijk  
Op basis van de grondexploitatie zoals deze wordt voorgesteld is alleen de verwerving van de gronden binnen 
het 30 ha exploitatiegebied mogelijk. Om vooruitlopend op de concrete behoefte en goedkeuring van de 
Provincie over te gaan tot de strategische verwerving van de gronden binnen het plangebied van de 80 ha is 
krediet ten behoeve hiervan noodzakelijk.  
 
Aankopen vinden plaats met inachtneming van de vastgestelde procedure. Er wordt eenmalig een krediet van 
€10 mln. beschikbaar gesteld, dat specifiek geoormerkt is voor strategische aankopen t.b.v. de ontwikkeling 
van Wijkevoort. Per aankoop wordt beoordeeld of er budget nodig is om af te waarderen. Eventuele aankopen 
welke niet behoren tot de geopende grondexploitatie komen in de Materiele Vaste Activa. Vanuit deze 
hoedanigheid wordt er op jaarbasis gekeken wat de waarde van de gronden is (en dient mogelijk afgeboekt te 
worden).  
 
De verwachting is dat er voor de strategische verwerving van gronden buiten het exploitatiegebied maximaal 
€11,8 mln. nodig is. 
 
4.1 Mocht de vraaggerichte ontwikkeling van de volledige 80 ha niet tot stand komen dan moeten de 

strategisch aangekochte gronden worden afgewaardeerd. 
Als er geen vraag naar grootschalige kavels is, dan wordt maximaal 30 ha ontwikkeld. De gronden die 
strategisch zijn aangekocht buiten het exploitatiegebied moeten dan worden afgeboekt.  
 
De verwachting is dat de gronden buiten het plangebied een afwaardering kennen van circa 8 mln. Er is in de 
Programmabegroting van 2018 reeds € 5 mln. aan Nieuw beleid gereserveerd voor een mogelijke afwaardering 
van Wijkevoort. Een extra reservering van € 3 mln. binnen de Algemene Reserve Grond Exploitatie is daarom 
noodzakelijk om de afboeking te kunnen dekken. 
 

Risico’s  

Programma Aanpak Stikstof. 
Het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is om de stikstofuitstoot op natuurgebieden te verminderen 
door het treffen van maatregelen bij de natuurgebieden en bij de veroorzakers van stikstofuitstoot (bijv. 
agrarische bedrijven). Door deze vermindering ontstaat ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Voor 
projecten die van algemeen belang zijn is een prioritaire projectenlijst opgesteld. Voor projecten op deze lijst 
dient niet afzonderlijk aangetoond te worden dat de stikstof uitstoot vanuit dit project op natuurgebieden aan 
de normen uit de Wet natuurbescherming voldoet.  
 
Voor Wijkevoort is reeds 30 ha aangemerkt als prioritair project op de PAS-lijst. De resterende 50 ha is reeds 
door de provincie aangemerkt als prioritair project, mits het gaat om één grote speler. De uiteindelijke 
definitieve vaststelling van de partiele herziening PAS is voorzien in juli 2018 en is afhankelijk van de 
prioriteiten die het rijk hieraan koppelt binnen de beschikbare PAS-ruimte. Indien 80 ha wordt aangewezen als 
prioritair project voor dan geldt deze aanwijs dus alleen voor de komst van één grote speler. Indien aanwijzing 
niet (tijdig) plaatsvindt en/of als er meerdere spelers zijn, dan is sprake van een terugval naar 30 ha.  
 
Er worden plannen voorbereid voor 80 ha t.l.v. de grondexploitatie van 30 ha. 
Er worden plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van 80 ha, waarbij de kosten 
voor planvorming worden gedekt vanuit de grondexploitatie van de 30 ha. Hierdoor ontstaat er druk op het 
PAK budget. Er zal daarom op een later moment een hernieuwde inschatting voor het benodigd budget 
gemaakt moeten worden. 
 
De doorlooptijd van de ontwikkeling is langer en de rentestand gaat omhoog 
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In de doorgerekende scenario's is gerekend met de huidige lage rentestand. Daardoor heeft de doorlooptijd 
van de ontwikkeling slechts een nihil rente-effect. Wanneer de rentestand in de toekomst stijgt dan gaat de 
doorlooptijd echter wel een financieel verschil maken.  
 
Bij een gemiddelde rente van 2,5%, bij 30 ha uitgifte tot en met 2023 kan de een rentelast oplopen tot circa € 
1,5 miljoen. Indien alleen de doorlooptijd langer wordt, tot en met 2025, dan kan de rentelast oplopen tot ca. 
€800K. Zowel de rente als de mogelijke vertraging zijn allebei moeilijk in te schatten op basis van de huidige 
markt.  
 
Er is geen afnemer voor de eerste 30 ha. 
In geval er geen afnemer(s) is/zijn voor de eerste 30 ha, dan kan niet worden overgegaan tot realisatie van het 
plan. Voor de tot dat moment gemaakte kosten is geen dekking voorzien in de vorm van opbrengsten. Dit risico 
wordt zo veel als mogelijk verminderd door gerichte acquisitie op partijen die passen binnen het economisch 
profiel voor Wijkevoort en bijdragen aan de verdere versterking van het economische ecosysteem van Tilburg 
en de regio. 
 

Kosten en dekking 

In het kader van het vraaggericht ontwikkelen van het bestemmingsplan worden werkzaamheden zoveel 
mogelijk afgestemd op de vraag vanuit de eindgebruiker. Hiertoe behoren onder andere werkzaamheden ten 
aanzien van aanleg van infrastructuur en groen. Enkele werkzaamheden welke op voorhand moeten gebeuren 
betreffen het bestemmingsplan, ontsluitende infrastructuur (enkel voorbereidend), onderzoeken en 
verwervingen. Op deze manier blijft de startinvestering minimaal en kan bij de eerste klant het nodige worden 
geïnvesteerd in de infrastructuur en in het groen.  

Vervolg 

Na het vaststellen van het masterplan en het openen van de grondexploitatie wordt gestart met projecten en 
activiteiten die in het masterplan zijn opgenomen ter ondersteuning van de ontwikkeling Wijkevoort volgens 
de uitgewerkte visie en dragers. Het gaat daarbij om parallelle activiteiten, zoals bijvoorbeeld:  
 
Planvorming: 

- Er wordt een inspiratieboek opgesteld voor het uitgifteteam en de toekomstige eindgebruikers, aan de 
hand van de waarden uit het masterplan. Daarbij zal opnieuw overleg plaatsvinden met eerder 
betrokken bedrijven en ontwikkelaars als ook met het onderwijs. 
 

- Het vormen van een planteam waarin o.a. betrokken omwonenden zitting nemen om te adviseren 
over plannen op het moment dat deze concrete vormen aannemen. 

 
Planologisch: 

- Het m.e.r. en bestemmingsplan zullen worden opstellen voor de ontwikkeling van 80 ha. 
 

- Op basis van de planning van de voorbereidende werkzaamheden verwachten we dat in het voorjaar 
van 2018 het ontwerpbestemmingsplan samen met het milieueffectrapport ter visie kan worden 
gelegd.  
 

- Het bestemmingsplan zullen we naar verwachting ter vaststelling aanbieden bij uw raad in het najaar 
van 2018. 

 
Acquisitie en uitgifte: 

- Het maken van een marketing- en acquisitieplan 
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- Het opzetten van een onafhankelijke adviescommissie die de gemeente gaat adviseren bij de 
vestigingsvraag van bedrijvigheid voor Wijkevoort. 

 
- Het opzetten van een uitgifteteam dat bedrijven begeleiden bij het invullen van hun ruimtebehoefte 

op Wijkevoort vanuit een integrale benadering (o.a. economische functionaliteit, vastgoed, energie, 
landschap).  
 

- Met stakeholders (TOF, BORT) een start maken met een plan van aanpak voor parkmanagement op 
Wijkevoort. 

 
- Het betrekken van triple helix partners bij de ontwikkeling van Wijkevoort vanuit het perspectief van 

arbeidsmarktontwikkeling en versterking van het modern industrieel en logistiek cluster. 
 
Verwervingen: 

Percelen binnen het 80ha gebied die niet in de grondexploitatie zitten en nog niet in eigendom van de 
gemeente zijn worden verworven als strategische verwerving. 

Datumvoorstel 

Wij stellen voor dit voorstel aan de orde te stellen in de vergadering van de raadscommissie van 15 januari 
2018 en de raadsvergadering van 5 februari 2018.. 

Eindvoorstel 

Als daartoe aanleiding is, zullen wij in het eindvoorstel ons standpunt naar aanleiding van de behandeling van 
dit voorstel in de raadscommissie(s) verwoorden. 

Bijlagen 

1. Masterplan Wijkevoort 
2. Overzicht reacties op Concept-Masterplan 

VERTROUWELIJK (ter inzage): 

3. Kwalitatieve vergelijkingstabel varianten 
4. Voorkeursvariant grondexploitatie 
5. Percelenlijst  

 
 
 
 
Tilburg, 19 december 2017 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, 
de secretaris, de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 
 
De raad van de gemeente Tilburg; 
 
- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 
 

Besluit 

1.  Het 'Masterplan' voor Werklandschap Wijkevoort vast te stellen als richtinggevende basis voor de 
ontwikkeling van het Werklandschap  

 
2. Een grondexploitatie te openen en bijbehorend voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te 

stellen voor 30 ha direct uitgeefbaar terrein met een geprognosticeerd positief resultaat van € 4,3 
Mln. (nominaal) en het resultaat na realisatie ten gunste van de Algemene Reserve Grondexploitatie te 
brengen; 

 
3. Geheimhouding op leggen op de Bijlagen 3, 4 en 5 op grond van art. 10, lid 2 sub 9 WOB (financieel-

economisch belang van gemeente) totdat het bestemmingsplan is vastgesteld.  
 
4. Eenmalig het krediet t.b.v. strategische aankopen te verhogen met €10 mln. en dit specifiek te 

oormerken voor Wijkevoort, ten behoeve van de aankoop van percelen die buiten het 
exploitatiegebied van 30 ha vallen, maar nodig zijn voor de vraaggerichte ontwikkeling van 80 ha. 

 
5. Binnen de Algemene Reserve Grond Exploitatie een extra reservering op te nemen van € 3 mln. ten 

behoeve van de afwaardering van de strategisch aankopen mocht de vraaggerichte ontwikkeling van 
80 ha niet tot stand komen. In de Programmabegroting van 2018 is reeds € 5 mln. aan Nieuw beleid 
gereserveerd voor een mogelijke afwaardering. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2018. 
 
 
de griffier, de voorzitter, 
 


