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Aanleiding. 

De vraag naar bedrijfsruimte in de gemeente Gilze en Rijen neemt de laatste tijd toe. Mede om die 
reden is het nieuwe bedrijventerrein Broekakkers-Oost ontwikkeld. 

Daarnaast is de uitgifte van grond voor de gemeente tevens een instrument bij het verwezenlijken 
van haar economische doelstellingen. 

Dit onderstreept de noodzaak tot een zorgvuldige gronduitgifte die gestalte dient te krijgen in een 
transparant uitgifteproces, op grond waarvan het bestuur verantwoording kan afleggen, maar 
waarbij tevens rekening kan worden gehouden met de flexibiliteit die nodig is om te kunnen 
inspelen op de specifieke huisvestingsbehoeften van individuele bedrijven.   

Achtergrond. 

De visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is neergelegd in de Nota 
Ruimte, waarin tevens de belangrijkste doelstellingen staan beschreven. In die Nota staan 
uitspraken die een nationaal ruimtelijk belang dienen of zorgen voor een gegarandeerde 
basiskwaliteit voor alle inwoners in Nederland.  

Ten aanzien van bedrijventerreinen is het beleid gericht op enerzijds herstructurering van bestaand 
aanbod en anderzijds op de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Het doel van het beleid is ieder 
bedrijf een goede plaats te bieden zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking 
van de kracht van steden en dorpen. Aan de provincies is de taak toebedeeld te bepalen wat een 
goede plaats is. 

In het Streekplan Noord-Brabant 2002 wordt een aantal principes gehanteerd waarbij in relatie tot 
bedrijventerreinen vooral zuinig ruimtegebruik en concentratie van verstedelijking van belang zijn. 
De provincie wil de uitbreiding van stedelijk ruimtebeslag voor nieuwe bedrijventerreinen in 
Brabant flink beperken. Het dichtslibben moet worden tegengegaan en de aanleg van met name 
bedrijventerreinen dient plaats te vinden in vijf stedelijke regio’s. De gemeente Gilze en Rijen ligt 
binnen de stedelijke regio “Tilburg-Breda”. Daarnaast legt de provincie sterk het accent op 
duurzame inrichting van nieuwe terreinen. Duurzaamheid betekent in dit verband dat zuinig met 
ruimte wordt omgegaan, dat de inrichting bijdraagt aan de milieudoelstellingen en dat het aanzien 
de nodige aandacht krijgt. 

In het uitwerkingsplan voor de stedelijke regio wordt een aanzienlijke behoefte geconstateerd aan 
bedrijventerreinen. Hieraan wordt tegemoet gekomen door o.a. de realisering van een terrein in de 
zone ten zuiden van rijksweg A58 tussen Gilze en Tilburg. Op deze locatie wordt tot 2015 een 
bedrijventerrein van 40 hectare gerealiseerd, Broekakkers-Oost. In de tijd te realiseren in drie 
fasen. 

Voor dit bedrijventerrein heeft de gemeenteraad in 2003 een Structuurplan vastgesteld om te 
komen tot een realistische en haalbare inrichting van het plangebied. Het nieuwe terrein richt zich 
op vestigingsmogelijkheid van lokale en regionale bedrijven. 

In het Bestemmingsplan Broekakkers-Oost, door de gemeenteraad in 2006 vastgesteld, is het 
planologisch-juridisch kader nader uitgewerkt om het bedrijventerrein te kunnen ontwikkelen.   
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Regels gronduitgifte Broekakkers-Oost. 
 
Bij de start van de uitgifte van kavels op een nieuw bedrijventerrein, zoals op Broekakkers-Oost, kan 
de vraag naar kavels het aanbod overtreffen. Zeker als meerdere bedrijven een specifieke kavel op het 
oog hebben. Dan is de vraag tijdelijk groot en moet bepaald worden wie als eerste in aanmerking komt 
en waar kan kopen. In dergelijke situaties moeten enkele regels gelden om tot een goede afweging te 
kunnen komen. 

Onderstaand worden regels gegeven waaraan een bedrijf aan wordt getoetst als het een kavel op 
Broekakkers-Oost wil kopen: 

 
 
1. Het bedrijventerrein in Gilze is ontwikkeld voor de groei van de locale/regionale economie. 

De regel is: aan lokale en regionale ondernemers/bedrijven kan grond worden verkocht. Bij 
schaarste hebben deze ondernemers/bedrijven dus altijd voorrang.  
Onder regionaal dient hier te worden verstaan de gemeenten gelegen binnen de stadsregio 
Tilburg-Breda. (noot), aangevuld met die gemeenten die direct grenzen aan de gemeentegrens 
van Gilze en Rijen. 
Bedrijven van buiten de regio zijn ook welkom omdat deze nieuwe werkgelegenheid  brengen,    
maar alleen als er meer aanbod dan vraag is wordt aan deze ondernemers uitgegeven, waarbij  
de werkgelegenheid wordt meegewogen.  
Wanneer aan niet-lokale/regionale ondernemers wordt uitgegeven, geldt de werkgelegenheid 
scoringsmethodiek. Alleen als een bedrijf meer dan gemiddeld scoort (terreinquotiënt van 37), 
wordt het als gegadigde voor een kavel beschouwd.  

 
2. Een aantoonbare lokale of regionale binding telt hierin ook als de ondernemer of veel 

personeel in de gemeente of regio woont, het bedrijf tijdelijk elders was gevestigd en terug 
wil of wanneer een groot deel van de klanten/afzetmarkt in Gilze en Rijen is gevestigd. 
Hierbij wordt dan ook de werkgelegenheid meegewogen (men moet gemiddeld of meer dan 
gemiddeld scoren) en dient de ondernemer aan te tonen dat de binding groot is. Maar nog 
steeds geldt dat bij meer vraag dan aanbod de lokale ondernemer voorrang krijgt. 

3.  Bedrijven die aantoonbaar extra intensief met de ruimte omgaan scoren extra. De minimale 
eisen staan in het bestemmingsplan. De ondernemer moet aantonen dat extra inspanning 
wordt verricht bijvoorbeeld door gestapeld te parkeren of samen met de buren een 
parkeerplan te ontwikkelen.  

4  Een bedrijf kan duidelijk passen binnen een beoogd segment voor Broekakkers-Oost. Door 
zich op bepaalde kavels te vestigen kan een bijdrage worden geleverd aan de gewenste 
segmentering op het terrein. Momenteel wordt vanuit de regio Midden-Brabant in het kader 
van Maintenance Valley nogal gekeken naar het segment onderhoud en reparatie van vliegtuig 
gerelateerde bedrijvigheid.  

 
 

 

 

Noot:  Tot de stedelijke regio Breda-Tilburg behoren de gemeenten Oosterhout, Gilze en Rijen, Goirle, 
Dongen, Etten-Leur, Tilburg, Breda, Oisterwijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Hilvarenbeek.. 
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Uitgifteproces. 

 
Het uitgifteprotocol wordt opgestart als een bedrijf zich meldt met het verzoek om ruimte. 
Het bedrijf wordt geregistreerd en krijgt een registratieformulier mee waarin een aantal vragen over 
kenmerken van het soort bedrijf en de huisvesting wordt gesteld, tevens dient een bedrijfsplan te 
worden overgelegd. (zie criteria). 
Aan de hand van het door het bedrijf ingevulde formulier wordt op basis van bovenstaande regels 
beoordeeld of het bedrijf in aanmerking kan komen voor een kavel op Broekakkers-Oost. 
Indien dit positief is kan worden besloten door te gaan naar de volgende fase van het uitgifteproces.  
 
Voor de eerste ambtelijke toetsing wordt gebruik gemaakt van het ondernemersteam (O-team) dat niet 
alleen adviseert over de ingediende formulieren doch zich gedurende het hele uitgifteproces met de 
toekomstige vestiging van het bedrijf bezig houdt. 
In dit O-team zijn ambtelijk deskundigen samen gebracht uit de vakgebieden ruimtelijk-juridische 
zaken, stedenbouw,  vergunning en handhaving, milieu.  
Dit team toetst de aanvraag en oordeelt een bedrijf plaatsbaar als aan de algemene vestigingscriteria 
wordt voldaan.  
 
Daarna vindt met de ondernemer een gesprek plaats en worden de voorwaarden met betrekking tot de 
kwaliteit van het te ontwikkelen bedrijf besproken. Concreet gaat het dan om beeldkwaliteitsplan, 
bouw- en milieuvoorschriften, uitgifteprotocol, parkmanagement (terreinbeheer). 
Als het bedrijf hieraan wil voldoen zal de ondernemer zijn huiswerk moeten maken en dit aanleveren 
(informatie aanleveren, schetsplan indienen, verkoopvoorwaarden, gesprek portefeuillehouder, etc.) 
 
Na de toetsing van dit plan en gegevens kan het bedrijf een reservering nemen op een kavel van drie 
maanden. Na deze periode wordt deze omgezet in een betaalde optie. Bij de toewijzing van de kavel 
wordt gestreefd het bedrijf op de meest geschikte lokatie te vestigen. Waarbij rekening wordt 
gehouden met de voorkeur van de ondernemer maar ook met aspecten als schaalgrootte, representatie, 
verkeersintensiteit, efficiënt ruimtegebruik, bestemmingsplan, situering t.o.v. toekomstige of reeds 
gevestigde bedrijven etc. 
Voor de specifieke kavel krijgt het bedrijf het exclusieve recht van reservering. Het is geen garantie 
voor koop doch voorkomt dat de kavel gedurende die periode aan anderen wordt aangeboden. 
In deze periode dient het bouwplan verder te worden uitgewerkt. In het kader van dienstverlening kan 
het ontwerp aan een “pre-toets” worden onderworpen bij de commissie welstand. Hierdoor kan tijdig 
worden bijgestuurd indien eventuele onduidelijkheden mochten bestaan over de kwaliteit die wordt 
voorgestaan. 
 
Dit plan wordt aan het bestemmingsplan getoetst en door welstand aan het beeldkwaliteitplan, waarna 
toetsing plaats vindt op architectonische en stedebouwkundige randvoorwaarden en de voorwaarden 
voor de inrichting van de kavel. 
 
Pas nadat het bouwplan is goedgekeurd kan tot aankoop van de kavel worden overgegaan en wordt de 
kavel formeel aan de ondernemer te koop aangeboden. Het juridisch transport zal op een later tijdstip 
(na de vergunningverlening) plaats vinden. 
Bij de aankoop wordt de (vooruit) betaalde (grond)rente verrekend met de koopsom. Aankoop 
betekent ook dat er een bouwplicht geldt. Bedrijven die geen optie nemen maar wel een bouwplan 
uitwerken doen dit op eigen rekening en risico.  
 
Nadat de koopovereenkomst is getekend en een bankgarantie is overlegd kan het vergunningentraject 
(bouw, milieu etc.) worden afgerond waarna het notarieel transport van het eigendom middels een 
akte van levering kan plaats vinden. 
Hierna dient ingevolge de algemene verkoopvoorwaarden  binnen een bepaalde termijn met de bouw 
begonnen te worden (en binnen een bepaalde tijd te worden afgerond). 
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(Indien dit niet het geval is, wordt de ondernemer verplicht de hem toegekende grond terug te leveren  
en de gemaakte kosten te vergoeden). 
 
Eén van de doelstellingen van dit uitgifteprotocol is om het proces van gronduitgifte zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen door, daar waar mogelijk, te komen tot verkorting van de benodigde 
procedures en vermindering van het aantal werkuren door meer gecoördineerd te werken. 
 
Naast deze interne communicatie is natuurlijk ook de externe communicatie van belang. Hiervoor 
blijft de contactfunctionaris het centrale aanspreekpunt waardoor de ondernemer altijd weet op wie hij 
nog kan terugvallen. 
 
 
 
 

Het algemene proces is globaal als volgt: 

 
1.   Inschrijving via registratieformulier (en bedrijfsplan) 
2.   Intake-gesprek 
3.   Huiswerk ondernemer (brief met informatie over plan, schets en activiteiten, 
       bereidverklaring/concept  contract, etc) 
4.   Gesprek en verstrekken van schriftelijke reservering 
5.   Huiswerk gemeente (O-team), (toets op algemene regels voor uitgifte, toets op activiteiten/bp.    
      milieu en stedenbouw, overleg met portefeuillehouder) 
6.   Terugkoppeling naar ondernemer (start voorbereiding vergunningentraject) 
7.   Voorbereiding aanbieding of afwijzing 
8.   Koopovereenkomst 
9.   Vergunningentraject (bouw, milieu, etc.) 
10. Notarieel transport. 


