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Op 10 juli 2017 was een afvaardiging van uw organisatie te gast in ons overleg over Bakertand.
Dit overleg was informatief van aard, u heeft ons op verschillende onderdelen 
achtergrondinformatie gegeven over het vraagstuk. Na afloop hebben we afgesproken dat 
gemeente Hilvarenbeek u in september 2017 per brief een eerste reactie zal geven naar 
aanleiding van dit overleg.

Ten einde het proces goed te kunnen sturen en de gemeenteraad van Hilvarenbeek al aan de 
voorkant te betrekken bij deze existentiële vraag, hebben wij een werkgroep Bakertand ingericht 
die zich buigt over dit vraagstuk. Deze werkgroep bestaat uit een delegatie vanuit politiek, 
bestuur en ambtenaren. In deze brief breng ik u graag op de hoogte, mede namens de werkgroep 
Bakertand, wat het resultaat is van ons intern overleg naar aanleiding van de bijeenkomst op 10 
juli jongstleden.

Op dit moment bevinden we ons in de verkenningsfase. Met de kennis van nu bestaat er binnen 
de werkgroep Bakertand nog steeds een positieve bereidheid om het vraagstuk met u verder te 
verkennen. Dat betekent dat wij in deze brief:

• een aantal vragen voorleggen die verzoeken om meer informatie over het over te dragen 
gebied;

• aandacht vragen voor een aantal risico's en randvoorwaarden;

Voordat wij een onderbouwd besluit kunnen nemen over een mogelijke overdracht van het 
gebied zouden wij graag de volgende vragen beantwoord zien:

1. Wat is er precies bekend over de bodemgesteldheid van het over te dragen gebied?
2. Welk gebruik is zonder meer toegestaan op basis van de huidige inzichten?
3. Is er beeldmateriaal met daarop de exacte begrenzing van het over te dragen gebied, 

inclusief de percelen die door Tilburg in eigendom worden overgedragen maar in gebruik 
zijn bij derden?
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4. Is bekend hoe de bewoners van het betreffende gebied denken over de grenscorrectie?
5. Op grond waarvan ziet Goirle aanknopingspunten voor ontwikkelingsmogelijkheden in 

het over te dragen gebied? En wat is voor Goirle de reden om deze kansen niet zelf te 
benutten?

6. De ontwikkelvisie A58 wordt aangehaald maar ook draagvlak dat gecreëerd moet worden 
in de regio, zijn daar al resultaten van?

7. Tijdens het overleg heeft u aangegeven dat er binnen uw raad geen unanimiteit meer 
bestaat voor de overdracht van het gebied aan gemeente Hilvarenbeek. Wat is de stand 
van zaken op dit moment? Zijn er omstandigheden denkbaar waarin gemeente Goirle de 
grenscorrectie met gemeente Hilvarenbeek alsnog niet meer zal doorzetten?

Op basis van de huidige informatie tekenen zich een aantal eerste randvoorwaarden af die wij 
van belang vinden in het scenario van mogelijke overdracht van het gebied:

1. Zekerheid over de bodemgesteldheid in het over te dragen gebied en toegestaan gebruik.
2. Uitspraak door Regio Hart van Brabant en Provincie Noord-Brabant over haalbaarheid 

van ontwikkelingen (door Hilvarenbeek) op deze locatie. Vanuit de Regio Hart van 
Brabant zouden enkele goedkeurende besluiten genomen zijn over de afspraken die 
Goirle met Tilburg heeft gemaakt. Wij gaan er van uit dat daarmee provinciaal ook steun 
is daarvoor. Wij verwachten van de provincie ook een uitspraak over de kansrijkheid van 
ontwikkelingen door Hilvarenbeek in dit gebied bijvoorbeeld op het vlak van bijvoorbeeld 
leisure, zorg of industriële ontwikkelingen.

3. Schriftelijke toezegging van gemeente Tilburg dat bij lopende handhavingszaken 
ondersteuning door gemeente Tilburg geboden wordt en eventuele schadevergoedingen 
door hen betaald worden. Wij willen een 'schoongeveegd' gebied overnemen.

Daarnaast zien wij op het eerste oog ook de nodige risico's die horen bij een mogelijke overname 
van het gebied:

1. De bodemgesteldheid van het gebied en de gebruiksmogelijkheden.
2. De lopende juridische (schade)procedures met eigenaren en grondgebruikers die lang 

duren en capaciteit vragen ondanks ondersteuning uit gemeente Tilburg
3. Slechts van een deel van het gebied wordt eigendom verkregen waardoor uiteindelijk 

mogelijk onteigend moet worden om tot gebiedsontwikkeling te kunnen overgaan. Er 
staan enkele kostbare woningen in het gebied.

4. Zolang er geen ontwikkelingen mogelijk zijn/plaatsvinden blijft het een locatie waar 
oneigenlijk gebruik en illegale activiteiten op de loer liggen, met handhavingscapaciteit 
en inzet als gevolg. Dit zou wel eens onevenredig kunnen zijn ten opzichte van wat voor 
onze gemeente gebruikelijk is.

5. De verordening ruimte kent aan Goirle en Tilburg een stedelijk status toe en aan 
Hilvarenbeek een landelijke. Bij een initiatief door Hilvarenbeek wordt het ontwikkelen 
van dit gebied niet als landelijk aangemerkt terwijl dit voor Goirle en Tilburg een logische 
uitbreiding zou zijn. Dit betekent extra inspanningen om dit als Hilvarenbeek te mogen 
doen.

Kortom, er is op dit moment een onduidelijk perspectief met betrekking tot de 
ontwikkeimogelijkheden van de locatie en de financiële haalbaarheid. Dit is veroorzaakt door 
onduidelijkheid over: de visie (regionaal en provinciaal), de bodemgesteldheid en 
eigendomsverkrijging. Dit maakt een inschatting van kansen en mogelijke kosten en/of 
opbrengsten zeer lastig en onbetrouwbaar. Zelfs in het geval van een kansrijke ontwikkeling is de
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financiële haalbaarheid daarvan moeilijk in te schatten met alle onzekerheden die er zijn omtrent 
bodem en eigendom verkrijging.

Gemeente Goirle heeft met gemeente Tilburg afspraken gemaakt over de grenscorrectie van het 
hele gebied met als uitgangspunt dat er een win win situatie voor beide gemeenten moet zijn. 
Met name financieel wil de gemeente Goirle er niet op achteruit gaan. Ook voor gemeente 
Hilvarenbeek geldt het uitgangspunt dat wij geen financieel risico willen lopen bij een eventuele 
overdracht van het gebied. Gelijk aan de wijze waarop gemeente Goirle afspraken heeft gemaakt 
met gemeente Tilburg zouden we bij een mogelijke overdracht ook graag aanvullende afspraken 
willen maken. Hierbij denken we aan invulling van de genoemde randvoorwaarden, het zo veel 
mogelijk afdekken van risico's en aanvullend bijvoorbeeld het meenemen van afspraken over 
extra contingent voor gemeente Hilvarenbeek en een verharding van het Boterpad dat grenst aan 
het gebied.

Graag ontvangen we van u schriftelijk antwoord op onze vragen en de overige punten uit onze 
brief. We verblijven in vertrouwen u hiermee voor dit moment passend te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


