
 

  

Aan de leden van de raad van de gemeente Waalwijk 

 

  

     

 Ons kenmerk  Behandeld door J. Verdult 

 Uw brief   Documentnummer  

 Uw kenmerk  Datum verzonden 15 september 2022 

   

 

Betreft Raadsinformatiebrief 062-22 voortgang ontwikkeling Kerkvaartse haven in 

Waspik 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang met betrekking tot de 

ontwikkeling Kerkvaartse Haven in Waspik. De onderzoeken die nodig zijn om de 

haalbaarheid in kaart te brengen zijn inmiddels afgerond. Op dit moment bekijkt de 

gemeente de uitkomsten van deze onderzoeken en welke ruimtelijke en technische 

gevolgen de bevindingen hebben voor de ontwikkeling. Hierna bespreekt de gemeente 

deze met het waterschap. 

 

Het is echter nog niet zo ver dat er een volledige exploitatieopzet kan worden voorgelegd 

aan uw raad. Het belangrijkste perceel dat moest worden aangekocht en bepalend is 

voor de haalbaarheid van het project is het noordelijke perceel waar een voorkeursrecht 

op gevestigd was door de gemeente. Het is de gemeente echter niet gelukt om voor deze 

gronden vóór afloop van de WVG-termijn tot overeenstemming te komen. Het verlengen 

van de Wvg was juridisch ook erg lastig. Na het aflopen van de Wvg in juni 2022 is de 

grond gekocht door een Brabants bedrijf dat zich wil gaan vestigen aan de Kerkvaart. 

Een bedrijf dat graag een locatie aan het water wil om bulkgoederen over water te 

kunnen vervoeren. Op zich past het bedrijf daarmee binnen de doelstellingen en 

uitgangspunten die wij willen hanteren voor dit gebied. Aan de andere kant betekent dit  

dat de procesmatige opzet en financiële opzet van het project er anders uit gaat komen 

te zien. Daarom hebben we de komende maanden nodig om het e.e.a te bespreken met 

dit bedrijf en de gevolgen uit te werken. De verwachting is niet dat dit de haalbaarheid 

van het project in gevaar zal brengen.  

 

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een arrest (Didam-arrest) gewezen, die de 

wijze waarop gemeenten doorgaans om gaan met gronduitgiftes verandert. In het arrest 

is aangegeven dat overheden ook bij de uitgifte van grond uit horen te gaan van het 

gelijkheidsbeginsel. Er kan pas tot uitgifte over worden gegaan nadat op grond van 

objectieve criteria een partij geselecteerd is. Dit betekent dat er nu nog geen afspraken 

kunnen worden gemaakt met de geïnteresseerde bedrijven met betrekking tot de 1 of 2 



 

 

 

 

percelen die de gemeente kan uitgeven. Hiervoor zal t.z.t. (na de haalbaarheidsfase) een 

procedure moeten worden opgestart.  

 

 

 

 

Wanneer het (financiële) plaatje van de ontwikkeling compleet is gemaakt kan de 

haalbaarheidsfase worden afgerond. Wij gaan er van uit dat wij in het eerste kwartaal 

van 2023 bij uw raad terug zullen komen met definitieve uitkomsten van deze 

haalbaarheidsfase.  

 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  
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