
Consequenties van het houden van een referendum 
Het organiseren van een referendum heeft consequenties voor: 

1. Wijkevoort 
2. Herstructureringsopgave en daaraan verbonden ruimtelijke opgaven 
3. Zwaluwenbunders 
4. Toekomstige werklocatiebeleid 

 
Het referendum vindt doorgang 
De consequentie van het organiseren van het referendum op Wijkevoort, Zwaluwenbunders en het 
werklocatiebeleid “Toekomstbestendige werklocaties” is op zichzelf te overzien. Het heeft geen grote 
financiële gevolgen, maar leidt wel tot vertraging.  

Voor het project Wijkevoort geldt dat het college het bestemmingsplan ter inzage kan leggen, nadat 
de raad besluit heeft genomen over de herziene grondexploitatie. Deze volgordelijkheid is opgenomen in het 
raadsbesluit van 21 september jl.. Naar verwachting zal de raad in januari 2021 gevraagd worden om over de 
herziene grondexploitatie een besluit te nemen. Indien het besluit over de grondexploitatie door de raad wordt 
uitgesteld betekent dit een vertraging in bestemmingsplanprocedure.  

Daarnaast heeft het organiseren van het referendum mogelijk invloed op het verwervingstraject 
doordat het extra onzekerheid met zich meebrengt. Deze onzekerheid kan bijvoorbeeld betekenen dat 
eigenaren gesprekken nog even uitstellen. Verder geldt dat de moties en amendementen rondom het 
raadsvoorstel Toekomstbestendige werklocaties opgeschort worden tot na het houden van het referendum. 
Werkzaamheden worden tot dat moment niet uitgevoerd. 

Wanneer de raad besluit dat over het besluit een referendum kan worden gehouden, dan wordt de 
uitvoering van dat besluit opgeschort tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum 
wordt gehouden. Dat betekent voor Zwaluwenbunders dat er nog geen besluit is om te stoppen met het 
grondexploitatieplan Zwaluwenbunders en de boekwaarde ook nog niet afgeboekt kan worden. In de 
Programmabegroting 2021 zijn daarvoor de financiële  consequenties als begrotingsprognose verwerkt. De 
daadwerkelijke financiële consequenties van stoppen met het plan worden dus nog niet in de jaarrekening 
2020 verwerkt. In overleg met de externe accountant, wordt naar een zo realistisch mogelijke waardering van 
het grondexploitatieplan per 31-12-2020 gekeken. 

Voor het werklocatiebeleid “Toekomstbestendige werklocaties” geldt dat de uitvoering van de 
beleidsnota in de tussentijd voor het merendeel doorgang kan vinden, aangezien dit voornamelijk een 
uitwerking betreft van verschillende beleidsstukken en -ambities die eerder al door de gemeenteraad zijn 
bekrachtigd. Wel zorgt het voor minder stevige beeldvorming bij externe partijen zoals het BORT, provincie 
Noord-Brabant en het Rijk voor wat betreft de ambities die gemeente Tilburg heeft op onder andere de 
profilering van Tilburg op het gebied van logistiek en moderne industrie en bijvoorbeeld de ambities op het 
gebied van herstructurering. Dit kan ervoor zorgen dat sommige trajecten in die tussentijd minder stevig van 
de grond komen.  
 
Het raadsvoorstel Toekomstbestendige werklocaties wordt herroepen 
Wanneer de raad na de uitkomst van het referendum besluit het raadsvoorstel Toekomstbestendige 
werklocaties te herroepen, heeft dit consequenties op alle drie de componenten uit het raadsvoorstel. Deze 
componenten zijn dusdanig met elkaar verweven dat, onafhankelijk van de inhoud of vraagstelling van het 
referendum, de herroeping van het raadsvoorstel consequenties heeft op iedere component:  
 

1. Wanneer Wijkevoort niet doorgaat: 

a. Toekomstbestendige werklocatiebeleid terugtrekken. Dit beleid gaat uit van het toevoegen 
van Wijkevoort. Bij het wegvallen van Wijkevoort zal een andere strategische invalshoek 
moeten worden gekozen hoe om te gaan met de nog beperktere ruimte voor bedrijvigheid. 
Zo zal de herstructureringsopgave van de bestaande bedrijventerreinen complexer worden. 
De opgave wordt namelijk groter (meer bedrijvigheid op bestaande terreinen) en de 
eventuele schuifruimte kleiner, doordat er geen uitwijkmogelijkheden zijn voor bedrijven 
naar Wijkevoort (die binnen het profiel passen).  Zie punt 2 

b. In de afspraken met provincie en regio is Wijkevoort opgenomen als terrein voor grote 
ruimtevragers binnen het profiel Smart Industry en Smart Logistics. Dit betekent dat meer 
dan de helft van de beoogde hectares om te ontwikkelen voor deze bedrijven wegvalt en er 
enkel nog naar Waalwijk kan worden gekeken voor het faciliteren van deze bedrijven. De 
terreinen van Waalwijk (55 hectare) kunnen de geprognotiseerde vraag niet volledig 



faciliteren.  Enerzijds betekent dit dat nieuwe bedrijven die zorgen voor een toevoeging van 
banen niet kunnen landen in Midden-Brabant en anderzijds dat er geen ruimte kan worden 
geboden aan groeiende bedrijven die al gevestigd zijn in de regio.  

c. De economische kracht van Tilburg ligt mede op de terreinen logistiek en maakindustrie. 
Deze sectoren kunnen zich minder ontwikkelen. Zonder beschikbare ruimte is het reëel te 
veronderstellen dat een aantal bedrijven hun groei buiten Midden-Brabant realiseert. Het 
gaat daarbij niet alleen om nieuwe bedrijven. Bestaande bedrijven moeten soms verplaatsen 
en/of hebben gezien hun ontwikkeling extra ruimte nodig.  

d. Binnen de REKS is Wijkevoort aangewezen als locatie voor grootschalige zonopwek. Het 
uitgangspunt is dat dit gedaan wordt op daken en niet in het open landschap. Wanneer 
Wijkevoort niet doorgaat vervalt de mogelijkheid om deze locatie in te zetten binnen de 
REKS. 

e. Wanneer Wijkevoort niet wordt ontwikkeld moet conform de BBV de grondexploitatie 
Wijkevoort gesloten worden en zullen de reeds gemaakte kosten (o.a. verwervingskosten, 
kosten explosievenonderzoeken en planvoorbereidingskosten) worden afgeboekt. 

f. Met het afsluiten van de grondexploitatie wordt er geen bijdrage gedaan vanuit Wijkevoort 
aan het gebied Klein Tilburg, wordt de EVZ voor 25 meter aangelegd en wordt de aanleg van 
natuur in het gebied tussen de Grootte Leij en de Burgemeester Letschertweg niet 
uitgevoerd.  
 

2. Herstructureringsopgave wordt complexer 
a. Bij het wegvallen van Wijkevoort zal moeten worden gezocht naar verdere 

verdichtingsmogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen. Het ruimtegebruik (aantal m2 
kavel per werkzaam persoon) op de bedrijventerreinen in Tilburg is echter al veel intensiever 
dan het gemiddelde van de regio Midden-Brabant en provincie Noord-Brabant (STEC). Dit 
betekent enerzijds een groei van de ruimtevraag (zoals geprognotiseerd) en anderzijds een 
beperking van de mogelijkheden om te herstructureren aangezien er al sprake is van een 
bovengemiddelde efficiëntie in de benutting van kavels. Dit betekent dat de mogelijkheden 
om te herstructureren beperkt zullen zijn. Daarnaast zullen logistieke bedrijven op zoek gaan 
naar vestigingsmogelijkheden op bestaande terreinen. Er ontstaat zo een concurrentie om 
ruimte met het MKB.  

b. Door verdichting zullen er keuzes moeten worden gemaakt: niet alles kan in de beperkte 
ruimte: 

a. Het is reëel te veronderstellen dat er op de bestaande bedrijventerreinen minder 
ruimte ontstaat voor andere ruimtevragers zoals energietransitie en 
klimaatadaptatie. De afspraken gemaakt in de REKS komen daarmee onder druk. 

b. De parkeerproblematiek zal toenemen, voorzieningen die juist nodig zijn om positie 
als logistieke hotspot te behouden zoals truckparkings kunnen lastiger of zelfs niet 
worden gerealiseerd en hebben als gevolg dat de werklocaties verrommelen en 
onoverzichtelijker worden. Het zal lastiger zijn om de basis op orde te houden 
(schoon, heel, veilig, bereikbaar). Dit vermindert de aantrekkingskracht als 
vestigingslocatie (en verblijfslocatie voor werknemers) en kan ertoe leiden dat 
bedrijven vertrekken. Het vertrek van bedrijven uit Tilburg heeft negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid voor onze inwoners en in de regio en daarmee de algehele 
welvaart.  

c. Overlastgevende bedrijven die binnenstedelijk zijn gevestigd op bijvoorbeeld 
binnenwijkse terreinen kunnen geen geschikte locatie vinden op de reguliere 
bedrijventerreinen. Mogelijk kan hier nog wel verdichting worden gerealiseerd, maar 
de vraag is of dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van wonen van de wijk waarin 
deze bedrijven zijn gelegen.  

 
3. Zwaluwenbunders: 

a. Wanneer het raadsvoorstel wordt herroepen vallen we terug op de vorige besluitvorming 
waarbij Zwaluwenbunders alsnog ingevuld kan worden als bedrijventerrein. Dit betekent een 
nieuwe afweging over het plangebied Zwaluwenbunders met een bijbehorend raadsvoorstel 
waarbij opnieuw een bedrijventerrein tot de opties behoord.  



b. Er moet richting de bewoners van Tilburg Noord-Oost, Berkel-Enschot en Udenhout 
gecommuniceerd worden dat Zwaluwenbunders mogelijk weer invulling krijgt als 
bedrijventerrein.  

c. Bij het herroepen van de het raadsvoorstel wordt de grondexploitatie Zwaluwenbunders niet 
afgesloten. De gronden worden niet afgewaardeerd en er blijft een risicoreservering in de 
Reserve risico’s grondexploitatie nodig. 

d. Wanneer besloten wordt Zwaluwenbunders in te vullen als bedrijventerrein zal de 
grondexploitatie flink bijgesteld moeten worden en zal de planvorming opnieuw worden 
opgestart.  

 
4. Toekomstbestendige werklocaties. 

a. Onze economische strategie en werklocatiebeleid gaan uit van de sterke sectoren logistiek en 
slimme maakindustrie. Er zal een volledig nieuwe economische strategie ontwikkeld moeten 
worden om de brede welvaart (inclusief werkgelegenheid) te kunnen borgen, als die er al is. 
Economische structuurveranderingen zijn niet maakbaar, zeker niet op de korte termijn. Dit 
gaat jaren duren om deze te ontwikkelen en op te bouwen. 

b. Er zal een nieuw werklocatiebeleid moeten worden opgesteld met andere strategische 
keuzes en eventueel ook aanpassingen vergen van bestaande beleidsstukken op bijvoorbeeld 
het gebied van mobiliteit, energie en klimaatadaptatie. Dit omdat het werklocatiebeleid een 
uitwerking vormt van deze stukken en doelstellingen op het gebied van energie bijvoorbeeld 
niet kunnen worden behaald.  

c. De strategie van het Rijk en provincie gaat uit van de bestaande economische kracht van 
Tilburg, zaken die juist ook door het werklocatiebeleid worden bekrachtigd. Investeringen in 
het Wilhelminakanaal en de tri modale overslag op Loven worden gedaan om (groei van) het 
goederenvervoer duurzaam te maken. Zonder deze groei zal de MKBA van deze investeringen 
negatief worden, waarmee deze investeringen mogelijk ter discussie komen, waardoor de 
huidige bedrijvigheid moeilijker de transitie naar duurzamer goederenvervoer maakt. 

 
 
 
 


