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Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 4 augustus 2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 1 

Kunt u bij de voorzitter van het bestuur van Baanbrekers navragen wanneer Baanbrekers 

de verkoop van de panden feitelijk in handen heeft gesteld van de betreffende makelaar. 

Antwoord 1 

Dit heeft plaatsgevonden op 21 juli 2022. 

 

Vraag 2 

Indien dit al voor de raadsvergadering van 14 juli bekend was, wat is de reden dat de 

portefeuillehouder daar tijdens de raadsvergadering geen voorbehoud bij gemaakt heeft? 

Antwoord 2 

Dit is, gelet op de beantwoording van vraag 1, niet aan de orde. 

 

Vraag 3 

Indien dit na de raadsvergadering is gebeurd, wat is de reden dat de portefeuillehouder -

ook in zijn hoedanigheid van voorzitter van Baanbrekers- ter uitvoering van de moties 

daar terstond geen melding van heeft gedaan richting de directeur van Baanbrekers, met 

het verzoek een pas op de plaats te houden met betrekking tot het verkoopproces? 

Antwoord 3 

In de motie van 14 juli 2022 wordt het college verzocht om vóór 1 juli 2023 een voorstel 

uit te werken om alle grond die Baanbrekers wil verkopen te kopen. 

 

Navraag bij de directeur van Baanbrekers leert, dat het verkoopproces is gestart omdat, 

gelet op de business case van de nieuwbouw van Baanbrekers én de voorziene 

economische veranderingen, die onder andere nu al leiden tot een hogere rente, het voor 

Baanbrekers van belang is dat er tijdig duidelijkheid is met betrekking tot de verkoop 

van de vrijvallende gronden en opstallen. Daarom heeft Baanbrekers er voor gekozen om 

het verkooptraject nu al op te starten.  

 



 

 

 

 

Voor de goede orde merken we op dat wethouder Ad de Jong de portefeuillehouder is 

voor de aankoop van de gronden. 

 

Vraag 4 

Bent u bereid om in overleg te treden met het bestuur van Baanbrekers om ter 

uitvoering van de eerste motie de verkoop tijdelijk te staken teneinde op een 

ordentelijke wijze te bezien of en op welke wijze de gemeente in staat wordt gesteld de 

panden te kopen? De fractie realiseert zich dat de gemeente geen voorkeursrecht heeft, 

maar moet wel- ook mede gezien de vakantieperiode- in staat worden gesteld een 

marktconform bod te kunnen doen. Daar is tijd voor nodig. 

Antwoord 4 

Antwoord: Als hoedanigheid van geïnteresseerde potentiële koper heeft de gemeente 

Waalwijk haar mogelijke interesse kenbaar gemaakt richting Baanbrekers. T.b.v. het 

verkooptraject heeft Baanbrekers inmiddels een makelaar in de hand genomen. De 

makelaar van Baanbrekers heeft aangegeven dat na de vakantieperiode een 

verkoopstrategie zal worden bepaald.  De gemeente zal geïnformeerd worden wanneer 

hier meer duidelijkheid over is. Voor die tijd zullen de opstallen en gronden niet in de 

verkoop worden gezet. 

Met betrekking tot de verkoopstrategie zijn mogelijk ook de gevolgen van het Didam-

arrest van de Hoge Raad mede bepalend voor de positie van gemeente Waalwijk als 

potentiële koper. Het Didam leidt ertoe dat de overheid onroerende zaken niet aan 

slechts 1 partij mag aanbieden. Zie ook: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-

milieu/didam-arrest-en-gemeentelijk-grondbeleid. 

Verder achten wij het van belang om bij deze aan te geven dat de gemeente Waalwijk in 

dit mogelijke aankoopproces verschillende rollen en belangen heeft, namelijk die van 

koper én, samen met de gemeenten Loon op Zand en Heusden, als deelnemer van de 

gemeenschappelijke regeling van de verkopende partij.  

 

Vraag 5 

Bent u bereid om bij de betreffende makelaar- vooruitlopend op een eventueel bod- de 

betreffende panden in optie te nemen? 

Antwoord 5 

Wij zullen bij het bestuur van Baanbrekers de vraag voorleggen of het bereid is dat de 

gemeente Waalwijk, vooruitlopend op een eventueel bod, de panden in optie neemt. 

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 


