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Inleiding 
Door de AB-leden zijn schriftelijk aanvullend aan de behandeling in het AB, technische vragen gesteld 

over de voorstellen rond het onderzoek naar herhuisvesting en het rapport van HEVO. De antwoorden 

zijn hieronder naar volgorde van de inhoud opgenomen. De vragen gesteld tijdens de bespreking op 

25 januari 2021, zijn opgenomen in het gewijzigde AB-voorstel. 

 

De vragen vanuit Waalwijk zijn door gemeente zelf geordend naar algemene vragen en technische 

vragen. Wij hebben die indeling voor de overzichtelijkheid voor de gemeente Waalwijk overgenomen, 

met dien verstande dat een aantal technische vragen bij de betreffende algemene vragen is 

opgenomen.  

 

Uit de veelheid aan vragen constateren wij dat er een misverstand lijkt te bestaan. Veel vragen gaan 

over zaken die juist in de volgende fase helder moeten worden gemaakt en waarop we nu nog geen 

duidelijk antwoord kunnen geven. 

 

Aan het AB is nu een voorstel voorgelegd om € 40.000 uit onze begroting (vastgesteld op 25 januari jl.) 

aan te wenden om meer concreet te kunnen worden en zodoende ook een aantal vragen te 

beantwoorden die nu gesteld worden. Er worden nu geen onomkeerbare besluiten genomen; er wordt 

nu niet gevraagd in te stemmen met nieuwbouw of de daartoe benodigde middelen vrij te maken.  

 

Mét uw AB willen wij een traject uitwerken om alle AB-leden én raadsleden stap voor stap mee te 

nemen, zie de vragen en antwoorden die gaan over het Proces betrekken gemeenten.  
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Algemene vragen 
 

Toekomstige constellatie gemeenten 
 

1 Bestuurlijke toekomst Loon op Zand  Waalwijk 

Vraag: Momenteel loopt er een (regionaal) onderzoek naar met name de bestuurlijke 
toekomst van de gemeente Loon op Zand. Is er bij de afweging van de nieuwe 
huisvesting voor Baanbrekers rekening gehouden met een eventuele uitkomst van dit 
onderzoek en dat deze gevolgen kan hebben voor de samenwerking met Loon op Zand 
in de Gemeenschappelijke Regeling? 

Antwoord: In de hoofdtekst van het aangepaste AB-voorstel wordt hier op ingegaan. De evaluatie 
van de GR heeft, naar wij hopen, niet voor niets tot bepaalde conclusies geleid. Een 
dergelijk onderzoek zal gelet op de aard er van en bestuurlijke trajecten ten aanzien 
van herindelingen van gemeenten in Nederland, pas over vele jaren kunnen leiden tot 
een andere bestuurlijke toekomst van de gemeente. Ongeacht de uitkomsten daarvan 
zal ook uit Loon op Zand een belangrijk deel van de bewoners een vorm van bedrijf dat 
wij zijn, nodig hebben. Baanbrekers kan en wil niet nog vele jaren op dit onderzoek en 
mogelijk tegen die tijd weer andere ‘contexten’ wachten. 

 

Huisvesting Twiddus 
 

2 Huisvesting Twiddus  Waalwijk 

Vraag: Voordat er een keus wordt gemaakt tussen de 3 varianten dient het bestuur van 
Baanbrekers principiële keuzes te maken rond bijv. huisvesting van Twiddus.  
a) Moet bijvoorbeeld de winkel op het terrein van Baanbrekers komen of kan dat 

ook in het centrum van Waalwijk?  
b) Is onderzocht of Twiddus niet volledig op een andere locatie zou kunnen worden 

gepositioneerd? 
c) Is decentralisatie van huisvesting voor bedrijfsonderdelen van BB op een andere 

locatie onderzocht?  
d) Is bij de nieuwe inrichting rekening gehouden met de mogelijkheid van 

hoogbouw om de bouwkosten te drukken? 

Antwoord: a), b) en c) Wij zijn het eens met de stelling dat er, voordat er een definitieve keuze 
wordt gemaakt, helderheid moet zijn over de huisvesting van Twiddus. 
Juist de huisvesting van Twiddus is een van de zaken die nader bekeken moet worden 
(zie rapport HEVO §7.7 Advies en vervolgstappen). Dus die principiële keuze is 
onderdeel van het vervolgtraject. Hierbij gaat het niet alleen om het centrum van 
Waalwijk maar ook om de andere gemeenten die hiervoor in beeld kunnen zijn (en… 
- en…). Het huisvesten van Twiddus met winkels in de kernen zou dan een optie 
kunnen zijn, waarbij behalve de winkelruimte ook opslag noodzakelijk is. De logistieke 
operatie wordt daarmee groter (en duurder). 
d) Ja, zoals in het voorstel staat is er rekening gehouden met de bestemmingsplan-
technische hoogtemogelijkheden van de huidige locatie (tot 12 m). 
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Kantoor- en gebouwconcept 
 

3 Flexfactor en corona p. 16 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Aangegeven wordt dat na corona voor de nieuwe huisvesting met een flexfactor van 
0,75 arbeidsplaatsen gerekend is. Hierbij wordt de 1,5 meter afstand los gelaten. Ons 
lijkt het nog zeer onzeker dat de 1,5 meter na corona zal komen te vervallen en door 
deskundigen wordt aangegeven dat voor de toekomst de samenleving meer rekening 
moet gaan houden met het frequent voordoen van een pandemie. Ook het beleid wat 
gevoerd gaat worden met betrekking tot thuiswerken na corona is nog niet duidelijk. 
Daarnaast heeft de organisatie Baanbrekers structureel te kampen met een hoog 
ziekteverzuim. 
Kunt u aangeven of bij de bepaling van de flexfactor 0,75 met het voorgaande 
voldoende rekening is gehouden? 

Antwoord: Ja, hier is rekening mee gehouden. De flexfactor is door de externe adviseur 
geadviseerd, waar onze KAM-(Kwaliteit, Arbo en Milieu)coördinator vanuit het 
kernteam van Baanbrekers meegekeken heeft. Zoals in het AB van 25 januari jl. is 
aangegeven zijn we aan de voorzichtige kant gaan zitten en kan op basis van de 
uitwerkingen die moeten volgen deze norm nog worden bijgesteld. Daarbij werd in 
dezelfde vergadering ook opgemerkt dat Baanbrekers m.b.t. het thuiswerken nog niet 
zo ver is als de meeste overheidsorganisaties. Overigens zijn wij bereid om in het 
voorgestane vervolgonderzoek nog eens nadrukkelijk te (laten) kijken naar een 
mogelijke verlaging van de flexfactor. 

 

4 Flexfactor, thuiswerkmogelijkheden, kantoor van de toekomst  Heusden 

Vraag: Er wordt nogal conservatief ingezet als het gaat om de inzichten die het huidige 
thuiswerken met zich mee heeft gebracht. Een flexfactor van 0,75 is erg voorzichtig 
en er lijken volop mogelijkheden om dit te verlagen.  
Hoe ver wordt het flexwerken doorgevoerd? Nu hebben directie en leidinggevenden 
nog een eigen kantoor. De ervaring in Heusden leert dat dit een overbodige luxe is. 
Is ook bekeken in hoeverre van de huidige parkeergelegenheid gebruik wordt 
gemaakt en door wie? (kantoorpersoneel, productiepersoneel, etc.). 
Mogelijk dat door een toename van het vele thuiswerken ook minder 
parkeergelegenheid nodig is? 

Antwoord: Zie ook de vorige vraag en het antwoord. 
Baanbrekers onderkent deze ontwikkeling ten aanzien van flexwerken en deelt de 
mening dat het principe van een ‘eigen-kamer’ voor (nu veel van onze) 
leidinggevenden niet meer van deze tijd is. Daarom sluiten wij een lagere flexfactor 
als uitkomst van de vervolgfase zéker niet uit. Baanbrekers heeft behoefte aan meer 
en betere flexibele overleg- en vergaderruimten, aan de andere kant op ontmoeting 
gerichte werkruimten (zie §4.1 en 4.6 van het HEVO-rapport). 

 

5 Bezettingsgraad  Loon op Zand 

Vraag: Welke bezettingsgraad is reëel bij de toekomstige huisvesting? 

Antwoord: Zie het antwoord bij vragen 3 en 4. 

 

6 Oppervlakte kantoorfaciliteiten p. 45 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Opvallend is dat in dit scenario bij de nieuwe situatie wordt uitgegaan van 643 m2 
(4.643 m2 t.o.v. 4.000 m2) meer aan kantoorfaciliteiten ten opzichte van de huidige 
bestaande bouw terwijl aantal werkplekken gelijk blijven. 
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Hoe verhoudt zich dit met een toekomstige lagere personele bezetting als gevolg 
van een neerwaartse bijstelling van de flexfactor naar 0,75 en meer gebruik van  
thuiswerk mogelijkheid?  

Antwoord: In de businesscase wordt onderscheid gemaakt tussen m2’s ten behoeve van 
kantoorfaciliteiten en productiefaciliteiten, omdat er tussen deze type ruimtes een 
substantieel verschil zit in materialisatie, afwerking, installaties e.d. en daarmee dus 
de gemoeide kosten. In de businesscase worden daarom bijvoorbeeld ook 
vergaderfaciliteiten, kantine(s) en algemene ruimtes onder kantoorfaciliteiten 
gerekend, omdat deze een vergelijkbaar kostenniveau kennen als de daadwerkelijke 
kantoren. Dat maakt dat de vergelijking met huidige m2’s kantoorfaciliteiten in dit 
geval niet opgaat. Tevens verandert de type ruimtebehoefte bij een flex 
werkplekconcept. Uit de praktijk blijkt dat er minder arbowerkplekken gerealiseerd 
hoeven te worden, maar de behoefte aan overlegruimtes juist toeneemt.  
Indien er gekozen wordt voor een lagere flexfactor of meer ingezet gaat worden op 
thuiswerken, is het mogelijk dat het aantal kantoor m2’s kan afnemen ten opzichte 
van hetgeen opgenomen is in de ruimtestaat. Overigens zijn wij bereid om in het 
voorgestane vervolgonderzoek nog eens nadrukkelijk te (laten) kijken naar een 
mogelijke verlaging van de flexfactor. 

 

7 Parkeren, thuiswerkmogelijkheden, kantoor van de toekomst  Heusden 

Vraag: Is ook bekeken in hoeverre van de huidige parkeergelegenheid gebruik wordt 
gemaakt en door wie? (kantoorpersoneel, productiepersoneel, etc.). 
Mogelijk dat door een toename van het vele thuiswerken ook minder 
parkeergelegenheid nodig is? 

Antwoord: Ja, hier is naar gekeken. Het huidige aantal van 220 parkeerplaatsen is rekening 
houdend met onze doelgroep en kantoor-/productiemedewerkers verhoogd naar 
voor nu 227 plaatsen. Redenen van deze verhoging: pre-Corona had Baanbrekers, 
zéker bij slecht weer, al een tekort aan parkeerplaatsen. Iedere dag zijn 20 tot 30 
auto’s van medewerkers langs de straat geparkeerd. Thuiswerken levert dus wel meer 
ruimte maar dan kunnen de auto’s van de straat. We beschikken niet over cijfers van 
wie alle auto’s zijn, die geparkeerd worden. Daartoe zullen we na een (positief) AB-
besluit op regenachtige, drukkere (kantoor)dagen (maandag/dinsdag) de gegevens 
combineren van het aantal thuiswerkers en medewerkers bij Baanbrekers (zie pagina 
7/8 HEVO-rapport) met tellingen van het aantal gebruikte parkeerplaatsen. Op die 
manier kan een verfijning worden verkregen van het eigen aantal benodigde 
parkeerplaatsen voor eigen medewerkers in relatie tot de flexfactor. Tegelijkertijd 
zullen we het benodigde aantal bezoekersparkeerplaatsen in een post-Corona-
tijdperk gaan meten aan de hand van tellingen van bezoekers die met eigen 
(auto)vervoer komen. Dit geeft dan een betere schatting voor het vervolg. Inherent 
aan het antwoord op vraag 3, kunnen we mogelijk in de vervolgfase nog het aantal 
parkeerplaatsen verlagen. Op dat moment zullen we daarnaast ook een 
beleidsmatige keuze moeten maken en kijken we naar de Nota Parkeernormen 
Waalwijk. 

 

8 Sponsruimte  Waalwijk 

Vraag: A. Is de flexibiliteit en op-/of afschaalbaarheid van de nieuwe huisvesting voor de 
uitvoering van activiteiten, organisatie breed, voldoende geborgd? 
In het rapport wordt rekening gehouden met een Sponsruimte 600 m2 welke bij geen 
eigen gebruik kan worden verhuurd.  
B. Waarom is er met een huuropbrengst bij de berekeningen geen rekening 
gehouden? 
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C. Kunnen de noodzaak en de kosten van deze sponsruimte inzichtelijk gemaakt 
worden? 

Antwoord: A. Ja, dit is voorzien door enerzijds modulair bouwen en het hanteren van flexibele 
inrichting, anderzijds door de genoemde sponsruimte.  

B. De huuropbrengst is een onzekere factor, ook omdat we juist zelf deze ruimte 
nodig kunnen blijken te hebben. Opbrengsten zijn ook afhankelijk van de vraag 
van een eventuele huurder. Ter indicatie: wij verhuren momenteel ruimte voor 
de dagbesteding van ASVZ voor (afgerond) € 29.000 per jaar. Nota bene: 
huuropbrengsten hebben we voorzichtigheidshalve nu niet meegenomen in de 
uitwerking van de businesscase, ook omdat we er vanuit gaan dat er geen 
leegstand is. In de vervolgfase is het nog een overweging om nader te laten bezien 
bij de taxatie, om gebouw 4 aan te houden en deze te gebruiken om 
huuropbrengsten te genereren. De overweging hierbij tussen verkoop of verhuur 
hangt af van wat het meest rendabel blijkt te zijn op dat moment.  

C. Ervaring leert dat PMC’s veranderlijk zijn en onderhavig zijn aan 
marktontwikkeling en het economisch tij, dat om de ‘spons’ vraagt. Het kan zo 
zijn dat in de toekomst nieuwe PMC’s kunnen ontstaan/nodig zijn als de markt 
daarom vraagt (bijvoorbeeld in branches als logistiek, techniek, zorg en leisure). 
Om ook hierin flexibiliteit te realiseren, wordt in een modulaire hoofdopzet voor 
productieruimten voorzien. De kosten van een sponsruimte zijn qua investering 
circa € 785.000 (uitgaande van 600 m2) op een totaal van circa € 12 miljoen aan 
productiefaciliteiten (zie bijlage 13).  
Zie verder ook vraag 22. 

 

9 Flexibel bouwen p. 13 HEVO-rapport Heusden 

Vraag: Zorgt de flexibiliteit en op/afschaalbaarheid voor een overcapaciteit van ruimten? 

Antwoord: Overcapaciteit willen we zoveel als mogelijk voorkomen. Zie het antwoord op vraag 
8C. Indien een ruimte niet zou worden gebruikt, zullen we zoveel als mogelijk ruimte 
verhuren. 

 

Financiële aspecten 
 

10 Boekwaarde  Waalwijk 

Vraag: In het rapport is niet terug te vinden op welke wijze de bestaande boekwaardes wordt 
afgeboekt. De BBV regels (Besluit Begroting en Verantwoording) zeggen dat dit in 1 
keer moet. We hebben het dan toch over 2,6 miljoen. Bij nieuwbouw is in de 
exploitatie-opzet wel rekening gehouden met de verkoopopbrengst van een gedeelte 
van het terrein. In de reserves van Baanbrekers zit niet de ruimte om dit bedrag in 1 
keer af te boeken en dus zal dat eenmalig neerdalen op de kap van de gemeenten 
(Waalwijk circa 1 miljoen). 

a. Graag een specificatie van de boekwaarden per gebouw en wat de totale 
(geactiveerde) grondwaarde is; 

b. Is hiervan een taxatierapport gemaakt en of beschikbaar?  

Antwoord: a. Deze vraag is ook in het AB gesteld en het antwoord is daarom opgenomen in de 
hoofdtekst van het aangepaste AB-voorstel. Het gaat overigens niet over € 2,6 
miljoen, dus ook niet voor Waalwijk over € 1 miljoen. 
De (geactualiseerde) boekwaarde1 van de huidige vier gebouwen is per 1 januari 
2021 als volgt (afgerond; exclusief de grond): 
 

                                                      
1 Waarde wijkt af van wat in HEVO-rapport staat, daar HEVO is uitgegaan van de boekwaardes d.d. 22-07-2020. 



 

6 
 

Gebouw 1: € 1.298.000 
Gebouw 2: €    175.000 
Gebouw 3: €    113.000 
Gebouw 4: €     797.000+ 
Totaal         € 2,38 miljoen (1 januari 2021) 
 

De boekwaarde neemt overigens in 2021 met € 311.500 af en gaat naar € 1,76 miljoen 
eind 2022 (minus € 310.500 in 2022). 
 
b. Ten aanzien van het taxatierapport, zie het AB-voorstel (Financiën) en rapport 
HEVO §7.7 Advies en vervolgstappen: in de vervolgfase waar een akkoord op wordt 
gevraagd “dienen verwachte opbrengsten van verkoop van grond en of gebouwen 
getoetst te worden en onderbouwd door een taxateur”.  

 

11 Verkoopwaarde gebouw 1 en 4 p. 22 HEVO-rapport Heusden 

Vraag: Aangegeven wordt dat de verkoopwaarde van een deel van gebouw 1 en gebouw 4 
circa € 700.000 is. Is dat de opbrengst minus de huidige boekwaarde? Kan er een 
specificatie worden geven van de verwachte opbrengst?  

Antwoord: De € 700.000 is berekend op basis van een percentage van de boekwaarde.   
Deze opbrengstaanname dient in een volgend stadium nader bepaald te worden door 
een taxateur en/of makelaar (wat ook wordt voorgesteld te doen in het voorliggende 
AB-voorstel).  

 

12 Grondprijs en bereikbaarheid  Waalwijk 

Vraag: De aannameprijs voor verkoop van grond van € 100 per m2 (gehanteerde bron 
Tilburg) is lastig in te schatten. Want in hoeverre is het terrein in de toekomst 
bereikbaar voor derden en moeten er al dan niet infrastructurele maatregelen 
getroffen worden en wie betaalt deze kosten dan. Kortom de geraamde opbrengst is 
een hoogst onzekere post. Opbrengst is sterk afhankelijk van de bestemming van de 
grond. 

Antwoord: De inrichting van de openbare ruimte is des gemeentes. Wij vrezen onbereikbaarheid 
absoluut niet. De gemeente zal altijd infrastructurele maatregelen in een grotere 
context bezien en zal zich constructief blijven opstellen voor geheel Zanddonk. 
De geraamde opbrengst betreft zoals aangegeven door HEVO de onderkant van de 
bandbreedte van de grondwaarde voor een bedrijventerrein met standaard 
productie. De grondprijs voor huizenbouw zal veel hoger liggen. Echter uit de 
ambtelijk gevoerde gesprekken met de gemeente Waalwijk is huizenbouw niet te 
verwachten. 

 

13 Grondprijs  Heusden 

Vraag: Hier wordt de grondprijs genoemd om een inschatting te kunnen maken van de 
opbrengsten. Wat is er in de grondprijs van € 100 m2 meegenomen? Is dit puur de 
opbrengst? Of zitten hier ook kosten in verwerkt? Ter illustratie gaan wij in de 
gemeente Heusden uit van gem.  € 150 m2, dus een opbrengst van € 100 m2 lijkt laag. 

Antwoord: Wij onderkennen dat dit een lage inschatting is. Zie ook het antwoord op vraag 12. 
De geraamde opbrengst betreft de onderkant van de bandbreedte. Dit betreft de 
netto opbrengst.  

 

14 Eigendom grond p. 19 HEVO-rapport Heusden 

Vraag: Aangegeven wordt dat “Daarnaast is voor alle scenario’s aangenomen dat 
Baanbrekers eigenaar blijft van de grond en opstallen”. 
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a. Is dat ook een uitgangspunt vanuit Baanbrekers of is dat een aanname om de 
berekening te kunnen maken? 

b. Zijn er alternatieven denkbaar die langdurig goedkoper zijn? Als bijv. de 
panden/gronden van iemand anders zijn, maar door Baanbrekers langdurig 
worden gehuurd? Of is dat per definitie duurder? 

Antwoord: a. Bij alle scenario’s is vanuit gegaan dat Baanbrekers zolang mogelijk eigenaar is 
van de grond en niet eerder grond afstoot dan dat er helderheid is over de 
locatiekeuze en bouw. Immers (zie vraag 23), bij nieuwbouw moet de winkel open 
blijven en hebben we daartoe bouw- en schuifruimte nodig. Dit is dus zeker een 
uitgangspunt. 

b. Bezit van eigen grond biedt vele voordelen, waarvan de belangrijkste is zelf te 
kunnen bepalen wat er wanneer gebeurt en daarmee flexibiliteit. Los daarvan is 
huur doorgaans duurder, omdat, zéker in de huidige situatie, onze gebouwen al 
voor een belangrijk deel afgeschreven zijn. De grond vertegenwoordigt daarnaast 
waarde. Huur is onze situatie met de beoogde lange termijnvisie en doorlooptijd 
van 40 jaar per definitie duurder en daarom niet aan te bevelen.  

 

15 Exploitatiekosten  Waalwijk 

Vraag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 5 
technische 

vragen: 

Zwakste deel van het hele verhaal is het inzicht in de toekomstige exploitatie en de 
vergelijking daarmee met de huidige exploitatie. Zelf geeft BB al aan dat dit lastig is, 
maar als AB van BB zou hier een veel beter inzicht op moeten zijn. De nieuwe 
exploitatiebegroting zou helder moeten maken:  
A. netto-kapitaallasten (na aftrek opbrengst verkoop grond) en waarin onderscheid 
wordt gemaakt in de kosten van gebouw (40 jaar) en kosten van installaties e.d. 
(afhankelijk van de installatie 10-20 jaar). Op eenmalige kosten als herhuisvesting e.d. 
kan niet worden afgeschreven en moeten dus als eenmalig worden beschouwd); 
B. Energiekosten (duurzaamheidsmaatregelen moeten ook een besparing op de 
huidige energierekening opleveren);  
C. Kosten van regulier en toekomstig (groot-)onderhoud. Bij dit laatste kan BB wel 
stellen dat hiervoor nu niets in de begroting staat maar die kosten moeten gewoon in 
beeld zijn voor een afgewogen besluit. 
 
p. 23 In dit stadium lijken de aannames in het rapport onvoldoende houvast te bieden 
voor een goede afweging. Berekeningen moeten op meer realistische ramingen 
gebaseerd en uitgewerkt worden. 

Antwoord: Bovenstaande punten zijn uitgewerkt in de bijlagen van het rapport (zie bijlage 15 
voor de huidige exploitatielasten en de bijlagen daarvoor voor de scenario’s). 
In het AB-voorstel is aangegeven welke kosten komende jaren nodig zijn aan 
duurzaamheidsmaatregelen bij de variant van ‘niets doen’ (periode t/m 2025  
€ 989.000). De kosten voor toekomstig (groot-)onderhoud voor een periode van 40 
jaar, zijn inderdaad niet aan te geven in dit voorstel. Zoals in het AB-voorstel is 
aangegeven, heeft het MJOP een horizon van 20 jaar en wordt dit daarom eens in de 
normaliter 3-4 jaar ge-update. Ten aanzien van punt A: 
Het gaat te ver om nu al gedetailleerde netto exploitatiekosten in beeld te kunnen 
hebben. Het voorliggend rapport is nu nog een onderzoek, met indicatieve 
berekeningen, wat op dit moment het meest reëel is. Er ligt nu geen concreet 
bouwplan voor. Pas in de einduitwerking, maar nog vóór de definitieve keuze zal hier 
een goed inzicht in zijn. 
 
Antwoord vraag 5 technische vragen: zie hiervoor. 
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De term “op meer realistische ramingen” kunnen wij niet duiden. Met alle kennis van 
nu en fase van onderzoek zijn de ramingen realistisch. Een verfijning zal in de 
volgende fase plaatsvinden. In de Programma van Eisen-fase wordt een 
verdiepingsslag gemaakt met een nieuwe kostenraming. 

 

16 Kosten en definitief besluit  Waalwijk 

Vraag en 
vraag 5 

technische 
vragen (zie 

vorige 
vraag): 

Het PVE van HEVO is een eerste indicatie van kosten. De praktijk leert van dat een 
meer gedetailleerde uitwerking leidt tot meerkosten. Als AB zou een definitief besluit 
pas genomen kunnen worden als meer zekerheid kan worden verkregen over de 
investeringskosten (uitwerking PVE naar voorlopig ontwerp op basis waarvan een 
aanbesteding zou kunnen starten). Tevens(zie hiervoor onder 4) dient zicht te komen 
op de toekomstige exploitatie en het verschil wat dan ontstaat op de huidige 
exploitatie (en dus de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten). 

Antwoord: Juist om die reden (meer zekerheid) wordt aan het AB voorgesteld een nadere 
uitwerking op te stellen (zie advies HEVO: “raming te maken om nauwkeurig de 
investeringskosten te kunnen bepalen”) en pas na de zomer een definitief besluit te 
nemen. Dit is ook in het AB van januari nog een keer expliciet gemarkeerd 
(“Bovendien wordt er enkel gevraagd om nu eerst een verdiepingsslag te maken, 
voordat besluitvorming hierover plaatsvindt”). 
Zie ook het antwoord op de vorige vraag. 

 

17 Financiële kaders p. 22 HEVO-rapport Heusden 

Vraag: Hier worden de kaders gegeven. Eén van die kaders is dat de nieuwe huisvesting 
binnen de bestaande financiële kaders moet passen.  

a) Wat zijn deze financiële kaders?  
b) En als in de nieuwbouw op huidige locatie variant circa een ton meer in de 

exploitatie gaat kosten, hoe past dat dan binnen de financiële kaders? 
c) Graag een meerjarig totaalplaatje van het effect op de exploitatiebegroting 

van baanbrekers. Wat kan er bijvoorbeeld bespaard worden op de 
energielasten bij nieuwbouw? Is dat al meegenomen in de jaarlijkse lasten? 
Wat is de besparing op de onderhoudslasten ten opzichte van de het huidige 
onderhoudsplan? 

d) Met welke frictiekosten wordt rekening gehouden? 

Antwoord: a) Met betrekking tot de financiële kaders, is de vastgestelde begroting steeds 
uitgangspunt. Hierin zijn financiële ontwikkelingen opgenomen, alsook 
inhoudelijke over de vernieuwbouw (zie sub-§2.2.2 Onderhoud 
kapitaalgoederen).  

b) De begroting gaat (zie a) niet alleen over de financiële aspecten van 
Baanbrekers, maar geeft ook beleidsinhoudelijke en organisatorische 
ontwikkelingen welke een komend begrotingsjaar aan de orde zijn. Het 
onderzoek dat nu aan de orde is, is voor € 40.000 opgenomen en daarmee 
dus voorzien in de begroting (gewijzigde begroting 2021, vastgesteld in het 
AB van 25 januari 2021). Een eventuele toename van exploitatiekosten zou 
pas over enkele jaren bij gerealiseerde nieuwbouw aan de orde zijn. Wij 
proberen steeds zo realistisch mogelijk vooruit te kijken naar inkomsten- en 
uitgavenwijzigingen via de meerjarenbegroting, welke onderdeel uitmaakt 
van de begroting van enig jaar. 

c) Het jaarlijkse effect op de exploitatiebegroting van Baanbrekers is gegeven in 
het AB-voorstel.  
Zie ten aanzien van de energielasten antwoord op vraag 19 en vraag 29d. 
Deze zullen met meer dan de helft per m2 BVO dalen.  
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Er is slechts een zeer beperkte besparing te realiseren op de technische 
onderhoudskosten. Dit is te verklaren door het feit er in de nieuwe situatie 
meer installaties gerealiseerd moeten gaan worden (onder andere om een 
beter binnenklimaat te bewerkstelligen). Het aantal installaties neemt toe 
waardoor er meer onderhouden moet worden, ondanks dat de installaties 
onderhoudsvriendelijker zijn.  

d) In deze context is ons onduidelijk wat met de vraag bedoeld wordt. Als 
bedoeld wordt kosten tijdens de bouw, dan is dat meegenomen in de 
uitwerkingen in de bijlagen 12 en 13 (voor scenario 2 kosten tijdelijke 
huisvesting/gefaseerde bouw € 992.806). 

 
18 Gelijkblijvende exploitatielasten  Loon op Zand 

Vraag: In de verdere uitwerking van een van de scenario’s willen we aandacht vragen voor 
de jaarlijkse exploitatielasten. U geeft aan dat deze stijgen van € 1.336.763 naar 
€ 1.532.000 een toename van € 195.237. Hiervan wordt € 100.000 structureel als 
stelpost in de begroting opgenomen.  
Een nauwkeurige raming van de kosten kan echter pas gegeven worden na het 
opstellen van het volledige programma van eisen. Ons uitgangspunt is hierbij dat de 
exploitatielasten gelijk blijven of afnemen.  

Antwoord: Het is correct dat een nauwkeurige raming pas later aan de orde is. Daarvoor is het 
vervolgonderzoek noodzakelijk. De benadering van de kostenverhoging is, zoals in het 
AB-voorstel aangegeven, níet juist. De investeringen in de huidige gebouwen zullen 
stijgen omdat het huidige MJOP: 

• uitgaat van sec instandhouding van de bestaande situatie, dus zonder enige 
“upgrading” (die wel noodzakelijk is); 

• een horizon heeft voor 20 jaar en normaliter eens in de 3-4 jaar wordt ge-update 
(dit zou dus weer in 2022/2023 moeten gebeuren); 

• niet alle kosten meeneemt (niet: gebruiksonderhoud, individuele verwarmings-, 
warm-water-, elektra- en gasinstallaties, rolluiken, zonwering, vloerafwerking, 
airco’s, riolering buiten het gebouw, correctief onderhoud - wat voortkomt uit 
verbeteringen). 

 

Of desondanks een taakstellende opdracht wordt aangegeven, is een bestuurlijke 
uitspraak. Een dergelijke benadering gaat voorbij aan andere redenen waarom 
Baanbrekers iets zal moeten doen met de huisvesting (vanuit onveiligheid, 
privacywetgeving, verkokering/inefficiency, werkgenot/ziekteverzuim etc.). 
Een taakstellende opdracht is ook niet een realistisch uitgangspunt, omdat 
Baanbrekers nu bijna geen financieringslasten heeft en in een nieuwe situatie met 
een nieuwe ′hypotheek′ wel. 
 
Overigens is de € 100.000 al structureel als stelpost in de begroting opgenomen.  

 
19 Kapitaal- en exploitatielasten  Heusden 

Vraag: a) Berekend is dat het scenario nieuwbouw ten opzichte van de huidige situatie 
structureel niet meer dan € 100.000 duurder uitpakt. Kunnen we hier een 
taakstellende opdracht van maken? 

b) Is het mogelijk om met de meest actuele duurzaamheidsmaatregelen de 
energielasten nog lager uit te laten pakken? 

Antwoord: a) Zie antwoord op vraag 18. 
b) Zie het antwoord op vraag 29d. 
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Ja, verwacht wordt dat de energielasten per m2 BVO afnemen van 15 euro naar 
7 euro. Het is niet te zeggen wat de energieprijzen zullen zijn over een paar jaar, 
maar onze huidige energiekosten (zie bijlage 15 van het HEVO-rapport) zijn 
afgerond € 264.000 per jaar. Ook de keuze van type energie, maakt uit in kosten. 

 
20 Verschil kosten verbouw en nieuwbouw  Loon op Zand 

Vraag: Wat zorgt voor het verschil in kosten voor verbouw of nieuwbouw?  

Antwoord: Dit is een algemene vraag die het beste beantwoord kan worden aan de hand van het 
vergelijken van bijlagen 12 en 13, waarin uitvoerig op de verschillen is ingegaan. Hier 
wordt dan ook naar verwezen. Grootste kostenverschillen zitten in bijvoorbeeld bij 
verbouw (in plaats van nieuwbouw): 

- Lagere kosten voor bouwkundige werken (constructieve bouw, afbouw gevel 
en daken, inbouw enz. (verschil circa 9 ton); 

- Installaties (verschil circa 3 ton); 
- Inrichting (verschil circa 2 ton); 
- Enzovoorts. Zie verder de genoemde bijlagen. 

 

21 Inbreng € 470.000 uit MJOP p. 22 HEVO-rapport Heusden 

Vraag: Baanbrekers brengt een eigen vermogen in van € 470.000. Dit bedrag is gebaseerd op 
een besparing vanuit het MJOP. 
a) Voor het MJOP is er toch een onderhoudsvoorziening?  
b) Een voorziening is geen onderdeel van het eigen vermogen. Waarom wordt 

hiervoor gekozen?  
c) Wat scheelt de € 470.000 inbreng eigenlijk op de kapitaallasten? Als de overige 

financieringsbehoefte ruim 20 miljoen is, dan lijkt de € 470.000 een druppel op 
een gloeiende plaat.  

Antwoord: a) Ja, er is een onderhoudsvoorziening. Deze hoeft dan echter voor drie jaar niet 
aangesproken te worden: de € 470.000 is gevormd doordat er de aankomende 
jaren bespaard wordt op MJOP-kosten, zie het overzicht onder het antwoord. 
Het overzicht betreft alle posten tot en met 2025 welke in het reguliere MJOP 
qua onderhoud voorzien waren. 
De jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorziening kunnen neerwaarts worden 
bijgesteld. Voor de lagere kosten van stortingen in de voorziening komen 
afschrijvingslasten van de (nieuwe) investering in de plaats. 
(Overigens zal het jaarbedrag voor de nieuwe onderhoudsvoorziening opnieuw 
moeten worden bepaald. Het is immers een geheel nieuwe situatie, die vraagt om 
een nieuwe berekening. Dit is ook een eis bij het instellen van een 
onderhoudsvoorziening).  

b) Omdat we de kosten zo beperkt mogelijk willen houden. 
c) Op de kapitaalslasten scheelt dit inderdaad niet veel, circa 2%. Dit vertaalt zich 

een toename van de jaarlijkse annuïteit van circa € 13.000. Echter, gelet op de 
signalen die uitgaan van vragen 18 en 19a), is elke euro besparing meegenomen. 
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Jaar Gebouw Betreffende  Opmerking  

2020/ 
2021 

1 
dak 1, dakbedekking Bekijken i.v.m. gedeeltelijk slopen 

 1 dak 5, dakbedekking Vervalt in het nieuwe vlekkenplan 

 1 dak 6, dakbedekking Dak van de buren, dus niet door BB te vervangen. 

 2 appendages isoleren   

 2 leidingen isoleren   

 3 dakbedekking Vervalt in het nieuwe vlekkenplan 

 3 tapijt Idem 

 1 tapijt  

 3 Twincoil/warmtewisselaar  

 3 pompen   

2024 1 schilderwerk  

 3 schuifdeur vervangen Vervalt in het nieuwe vlekkenplan 

 3 behang  

 3 dakventilator  

2025 3 schilderwerk Betreft vier onderdelen van het gebouw 

 3 Led verlichting  

 

22 Besparingen exploitatielasten p. 22 HEVO-rapport Heusden 

Vraag: a) “In alle scenario’s is er van uitgegaan van huisvesting voor Twiddus op het eigen 
terrein en een ‘sponsruimte’. Indien deze komen te vervallen komt dit de initiële 
investeringskosten (circa € 1.285)”. Wat zou dit betekenen voor de totale 
exploitatielasten? 

b) Wat zijn, binnen het nieuwbouw op huidige locatie-scenario, mogelijkheden om 
de exploitatielasten te beperken? 

Antwoord: a) Zie ook vragen 2 en 8. 
De tekst luidt: “Indien deze komen te vervallen komt dit de initiële 
investeringskosten (circa € 1.285 per m2 exclusief btw) en jaarlijkse 
exploitatielasten ten goede”. Dit betekent dus dat de jaarlijkse exploitatielasten 
zouden afnemen met circa € 69 per m2. Daarnaast nemen de kapitaallasten af, 
omdat de initiële investeringskosten lager zijn.  
Dit geeft overigens niet een compleet en daarmee vertekend beeld. Immers, een 
kringlooporganisatie is een van onze belangrijke pijlers voor de leer-
werkstructuur een levert ook financiële revenuen. Van ‘vervallen’ is dus alleen ter 
plaatse sprake. Elders zal Twiddus een plek moeten krijgen, waarbij bijvoorbeeld 
een huursituatie zich voor kan doen en er mogelijk additionele kosten gemoeid 
zijn voor onder andere transportbewegingen. 

b) Zie ook vraag 33. 
Dit is een van de aspecten om nader te bezien in de vervolgfase.  

 

23 Tijdelijke huisvestingskosten  Heusden 

Vraag: Er wordt in het huidige scenario rekening gehouden met kosten voor tijdelijke 
huisvesting / gefaseerde bouw van bijna € 1.000.000. Daarbij wordt uitgegaan van 1 
jaar. Is die termijn realistisch? Zijn er besparingsmogelijkheden door e.e.a. tijdelijk 
binnen de huidige accommodatie op te vangen? 
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Antwoord: De huidige accommodatie zal juist deels gesloopt moeten worden, terwijl de winkel 
open moet blijven tijdens de verbouwing. Dit betekent dus dat we niet binnen de 
huidige locatie én kunnen slopen, én kunnen bouwen en de productie kunnen laten 
doorgaan. Ondanks de overmaat in de bestaande huisvesting zal het binnen de 
huidige accommodatie dus niet gaan om hier de tijdelijke huisvesting volledig in op te 
vangen. De termijn van een jaar voor de realisatiefase wordt door de experts als 
zodanig minimaal nodig geacht (tijdens bijvoorbeeld het ontwerp- en 
voorbereidingstraject is er nog geen tijdelijke huisvesting noodzakelijk). Op de locatie 
wordt voorgesteld gefaseerd te bouwen, dus ook gefaseerd te slopen. Dit moet nader 
uitgewerkt worden in een volgende fase. Uitgangspunt is wel om de kosten voor 
tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te beperken en daar waar mogelijk op te vangen 
in de huidige panden. 

 

24 Tijdelijke huisvestingskosten p. 45 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Tijdelijke huisvestingskosten van +/- € 1 mln. kunnen niet worden geactiveerd en 
dienen gedurende de bouwtijd vanuit de jaarlijkse exploitatie te worden bekostigd.  
a. Deelt u dit standpunt?  
b. Hoe denkt u deze tijdelijke huisvestingskosten binnen uw eigen begroting af te 
dekken. 

Antwoord: a. Deze kosten komen inderdaad op de reguliere begroting.  
b. In hetzelfde jaar zullen de normale huisvestingskosten grotendeels komen te 

vervallen. Immers we gebruiken dan het te slopen pand niet meer, dus wordt de 
boekwaarde ineens afgeschreven en weggestreept tegen de 
onderhoudsvoorziening, en zijn er in dat jaar ook geen afschrijvingskosten meer. 
Ook gas/licht zal worden afgesloten, of kosten zullen op zijn minst fors minder 
worden. Schoonmaak, bewaking, glazenwassen etc. is dan eveneens niet meer 
aan de orde. De exploitatiekosten van het oude pand dalen dus fors. 
Zie ook het antwoord op vraag 17b. 

 

25 Herinvesteringskosten p. 29 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: De terugkerende herinvesteringskosten zijn meegenomen in de exploitatiekosten. Is 

dit wel juist? Deze kosten dienen geactiveerd te worden. 

Antwoord: Het is niet correct dat herinvesteringskosten in jaar 10, 20 en 30 zijn meegenomen in 

de exploitatiekosten. Mede ook vanwege de door u genoemde reden; deze komen 

niet op de exploitatie maar dienen geactiveerd te worden. Dit is conform het beleid 

in de huidige situatie. 

 

26 Opbrengst € 4.640.000 p. 22 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Hoe is de initiële opbrengst van € 4.640.000 opgebouwd? 

Antwoord: Zie bijlage 14, dit is de aangegeven en onderbouwde som van € 4.636.200, maar dan 
afgerond. 

 

27 Aantrekken vreemd vermogen  Waalwijk 

Vraag: Vreemd vermogen aantrekken is nu gunstig en financieringsrisico laag. 
Is het mogelijk om nu al met de financieel gunstige omstandigheden vreemd 
vermogen aan te trekken voor de verwachte investering (40 jaar)? 

Antwoord: Neen, dat is noch passend bij de fase waarin we verkeren, noch zou het aansluiten bij 
de teneur van de door uw AB geuite vragen. Tot slot is dit op basis van de Wet Fido 
uitgesloten. 
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Wel zullen we na een AB-besluit met de BNG contact opnemen, om na te gaan welke 
mogelijkheden er eventueel wél zijn. Uw vraag markeert wel de onzekerheid over de 
hoogte van de te betalen rente als Baanbrekers jaren later zou moeten investeren in 
de door HEVO aanbevolen nieuwe huisvesting of ingrijpende levensduur-verlengende 
maatregelen. 

 

28 Investeringskosten p. 45 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: De bijkomende investeringskosten in totaal bedragen € 4.736.987 
(€ 2.348.143 + € 2.388.844). Dit is ruim 20% van de totale investeringskosten  
(€ 23.406.308). Lijkt bij de omvang van de totale investeringskosten redelijk hoog. Is 
het gebruikelijk een vast percentage te blijven hanteren voor bijkomende kosten 
ook als de investeringskosten zo hoog zijn? 

Antwoord: Het is correct dat bijkomende kosten procentueel afnemen bij een toename in 
omvang van het project. Echter is het aangenomen percentage in deze fase van het 
project gangbaar en gebruikelijk. In de volgende fase kunnen deze kosten specifieker 
bepaald worden. 

 

29 Investeringen  Heusden 

Vraag: a. Worden er ook andere investeringen verwacht op het gebied van installaties 
dan in het nieuwbouw op locatie-scenario is verwerkt? Productiemachines die 
niet meer kunnen verhuizen of iets dergelijks? 

b. Bij het nieuwbouwscenario staat na 10 jaar een investeringslast van ruim 2 mln 
meegenomen. We zien de jaarlijkse annuïteit echter niet wijzigen. Hoe is die 
investeringslast meegenomen in het totaalplaatje en in de kapitaallasten? 

c. Is in de investeringslasten ook rekening gehouden met eigen 
energieopwekkende faciliteiten?  

d. En wat dat voor effect heeft op de exploitatielasten? 

Antwoord: a. Nee. In het rapport is aangegeven welke installaties nieuw nodig zijn (W-
installaties, klimaatinstallaties, E-installaties en Transportinstallaties). Onze 
productiemachines zijn niet nagelvast aan gebouwen gemonteerd. Ook 
afzuiginstallaties, onze uit te breiden Wifi e.d. zijn verplaatsbaar. Voordeel van 
een eigen team Technische Zaken in huis is dat wij zo duurzaam en goedkoop 
mogelijk met onze machines willen omgaan, dus niet nog goede machines en 
installaties wegdoen maar ook in een nieuw gebouw hergebruiken waar mogelijk.  

b. Dit zijn eerste ramingen van kosten die mogelijk in de toekomst gemaakt moeten 
worden om bijvoorbeeld koerswijzigingen of nieuwe wensen te vertalen naar 
passende huisvesting. Dit zijn dus nadrukkelijk geen kosten voor de 
instandhouding van de huisvesting (onderhoud). 

c. Uit het rapport van HEVO blijkt een substantieel energieverbruik (en daarmee 
CO2-uitstoot) voor met name ruimteverwarming (49%) en vervolgens verlichting 
(19%). Onze gebouwen hebben nu een indicatief energielabel B (gebouw 4), D 
(gebouwen 2 en 3) en F (gebouw 1). 
In 2030 moeten alle kantoren in Nederland minimaal energielabel C hebben en in 
2050 label A. Wat derhalve wordt voorgestaan is het bouwen van een gebouw 
volgens BENG-standaard (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Om de richtlijnen 
vanuit deze standaard te behalen zal een gedeelte van de energie zelf opgewekt 
worden middels PV-panelen.    

d. Voor het effect heeft op de exploitatielasten is nu uitgegaan van standaard 
eenheden waarbij het huidige energieverbruik van € 15 per m2 BVO, meer dan 
gehalveerd wordt naar € 7 per m2. Dit betreft dus een besparing die twee keer 
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doortelt, omdat de kosten per m2 dalen en het aantal m2’s ook afnemen ten 
opzichte van de bestaande situatie. Zie ook antwoord bij vraag 19. 

 

30 Grondslag investerings- en exploitatielasten  Loon op Zand 

Vraag: Op basis waarvan zijn de investerings- en exploitatielasten tot stand gekomen?  

Antwoord: Dit is een algemene vraag die het beste kan worden beantwoord aan de hand van de 
bijlagen 12, 13 en 14 van het HEVO-rapport. Hierin zijn zowel de investeringslasten 
als de exploitatielasten uitgebreid onderbouwd. Hier wordt dan ook naar verwezen. 

 

31 Financieel kader kosten  Waalwijk 

Vraag: Waarom is bij het advies van de nieuwe huisvesting BB geen financieel kader 
(uitgangspunten) aan het bestuur voorgelegd zoals, 
1. Wat mag de nieuwe huisvesting BB maximaal aan extra gemeentelijke bijdrage 

(incidenteel en of structureel) kosten?  
2. Wat is het maximale investeringsbedrag wat de nieuwe huisvesting mag kosten? 

(Turn Key) 

Antwoord: In de volgende fase worden de investeringskosten meer nauwkeurig in beeld 
gebracht. Er is daarom nu niet gekozen voor een dergelijke benadering. Een dergelijk 
financieel kader gaat bovendien voorbij aan andere redenen waarom Baanbrekers 
iets zal moeten doen met de huisvesting (vanuit onveiligheid, privacywetgeving, 
verkokering/inefficiency, werkgenot/ziekteverzuim etc.). Overigens achten wij dit 
soort kaders een bestuurlijke aangelegenheid. 

 

32 Overige eenmalige kosten   Waalwijk 

Vraag: Zijn er naast de investeringsuitgaven nog andere eenmalige kosten die gepaard gaan 
met deze investering welke niet geactiveerd kunnen/mogen worden en dus direct tlv 
exploitatie gebracht moeten worden.  
Zijn deze kosten in beeld te brengen?  
Gedacht wordt hierbij aan afboeking boekwaardes, vervangende huisvestingskosten 
ed. 

Antwoord: Ja. In de bijlages van het rapport van HEVO zijn parameters als de tijdelijke huisvesting 
/ gefaseerde bouw e.d. meegenomen. Hierin zijn ook kosten aangegeven welke direct 
ten laste komen van de exploitatie (zie jaarlijkse kosten). Afboeking van boekwaardes 
zal aan de orde zijn op het moment van buiten gebruik neming van het huidige pand, 
dus zodra gesloopt wordt. Op het moment van buiten gebruik neming zal de 
boekwaarde al weer een stuk lager zijn. Na verwachting zijn we dan al in 2023 en zoals 
reeds eerder aangegeven  groeit de onderhoudsvoorziening jaarlijks met 342.500. Die 
voorziening zal zodra de plannen definitief vorm krijgen, niet meer worden 
aangesproken, want we gaan dan geen geld meer in onderhoud steken. Op het 
moment van sloop valt de onderhoudsvoorziening vrij.  
Vervangende huisvesting: Deze kosten komen in de plaats van de reguliere lasten 
zodra we het pand verlaten. Of dat één op één klopt is niet in te schatten, want de 
vervangende kosten zijn slechts indicatief. 

 

33 Keuzes ten aanzien van kwaliteit om kosten te besparen   Loon op Zand 

Vraag: Welke keuzes zijn er te maken op het gebied van kwaliteit die van invloed zijn op de 
kosten?  

Antwoord: Een dergelijke vraag is nu nog ontijdig. 
In bijlagen 12, 13 en 14 van het HEVO-rapport zijn de uitgangspunten opgenomen. 
Deze zijn voor het kantoordeel: Kleinschalig kantoorpand van maximaal twee lagen, 
luchtbehandeling met beperkte koeling, gasloos met individuele warmtepomp, 
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zonwering, traditionele materialen, plat dak en BENG (Bijna Energie Neutraal 
Gebouw). Voor productiefaciliteiten: 
Rechthoekig geschakeld bedrijfspand met voornamelijk productiefunctie, 
overspanning staalconstructie tot 7,5 m, vloerbelasting 10 kN/m², casco oplevering, 
gebalanceerde ventilatie, inbouwpakket en BENG.  
 

Voor de terreinomvang is uitgegaan van een kavel van circa 2 hectare (21.000 m2). Dit 
is gebaseerd op onderstaande verdeling. De totale toekomstige ruimtebehoefte is 
13.800 m2 bvo. Hierbij is er vanuit gegaan dat van het bebouwd oppervlak 80% 
(11.040 m2) hiervan op de begane grond komt en 20% (2.760 m2) gestapeld 
(tweelaags).  
In de praktijk zal betekenen dat een gedeelte van de kantoorfuncties/algemene 
ruimtes op de 1ste verdieping komen. HEVO geeft op basis van hun ervaring aan dat 
het niet wenselijk en efficiënt is om productiefaciliteiten te stapelen. De aanname van 
20% is gebaseerd op de analyse grondgebonden versus niet-grondgebonden functies 
in bijlage 5.  
 
Er is níet uitgegaan van een BREEAM-NL gecertificeerd gebouw (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method: duurzaamheidskeurmerk voor 
het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact). Een dergelijke 
keuze kan dus gemaakt worden en leidt tot meer kwaliteit met hogere kosten. Kosten 
naar beneden bijstellen kan bijvoorbeeld door zo min mogelijk duurzaam te bouwen 
en materiaalkeuze te versoberen. Er geldt overigens in sommige gevallen ‘goedkoop 
is duurkoop’. In een later stadium (niet de volgende fase, dat is nog zonder architect) 
zullen dergelijke afwegingen gemaakt moeten worden met een kostencalculator en 
architect. 

 

 

 

34 BTW op bouwkosten  Waalwijk 

Vraag: Kunt u aangeven of er bij deze investeringsafweging gekeken is naar de fiscale 
aspecten (verhaalbaarheid) van de BTW op de bouwkosten? Indien deze BTW kosten 
niet verhaalbaar zijn komt er op de voorgenomen investering van € 23,5 mln. nog 
eens een kleine € 5 mln. aan extra kosten bij.  

Antwoord: Op álle kosten, dus ook huidige exploitatie (zie bijlage 15 van het HEVO-rapport), 
wordt zoals te doen gebruikelijk uitgegaan van kosten excl. BTW. 
Wij gaan er vanuit dat de BTW deels verrekenbaar is met de fiscus en deels wordt  
doorgeschoven naar de gemeenten die dit kunnen compenseren via het BTW-
compensatiefonds.  
Specifiek ten aanzien van de BTW is er recent contact geweest met de belastingdienst 
en met onze accountant BDO. Dit heeft nog niet geleid tot een antwoord. Momenteel 
wordt dit vraagstuk beoordeeld door een vakspecialistische afdeling van BDO. We 
verwachten vóór 15 maart 2021 een antwoord te hebben ontvangen. 
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35 Kosten sloop p. 45 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Opvallend is dat de kosten grond en terrein (bouwrijp maken, parkeerplaatsen en 
terreininrichting) voor alle drie de scenario’s nagenoeg gelijk zijn. De sloopkosten bij 
scenario 1 zijn bijna twee keer zo duur is als scenario 2. 
a. Kunt u verklaren waarom de kosten grond en terrein (bouwrijp maken, 

parkeerplaatsen en terreininrichting) voor alle drie de scenario’s nagenoeg gelijk 
zijn? 

b. Kunt u verklaren waarom de sloopkosten bij scenario 1 (gedeeltelijke sloop en 
renovatie) bijna twee keer zo duur is als bij scenario 2 (gehele sloop en 
nieuwbouw)? 

Antwoord: a. Dit is te verklaren doordat voor het bouwrijp maken van de grond in het scenario 
Vernieuwbouw uitgegaan wordt van 50% van de totale omvang van het perceel. 
Dit komt overeen met de besparing die gerealiseerd kan worden in 
kaveloppervlak bij de nieuwbouw scenario’s. Daarnaast is in elk scenario het 
aantal parkeerplaatsen gelijk (verklaart hetzelfde bedrag voor de 
parkeerplaatsinrichting) en is in elk scenario een gelijke stelpost opgenomen voor 
de terreininrichting. 

b. In scenario 1 worden alle gebouwen tot het casco gesloopt t.b.v. de renovatie 
(zogenaamde ‘uithollen’) of volledig gesloopt. In scenario 2 wordt een gedeelte 
van de opstallen verkocht in de staat as-is. Daarmee hoeven er dus minder m2’s 
gesloopt te worden en zijn dus de kosten minder hoog. 

 

36 Kosten tijdens de bouw p. 19 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Zijn bij de optie vernieuwbouw de gevolgen van de tijdelijke huisvesting deels in 
bestaande gebouwen, doorlooptijd, extra kosten en vermindering productiviteit in 
beeld te brengen? 

Antwoord: Deze kosten zijn afhankelijk van het scenario en zijn (deels) opgenomen in de bijlagen 
van het rapport (zie bijlagen 12, 13 en 14, bijvoorbeeld Tijdelijke huisvesting / 
gefaseerde bouw). Voor nieuwbouw elders is dit het minst onzeker (geen tijdelijke 
huisvesting nodig en dan is er ook geen sprake van gefaseerde bouw). Ook is hier te 
zien dat op verschillende componenten extra en onvoorziene kosten zijn 
meegenomen. Uitgangspunt is dat wij de productie zoveel mogelijk draaiende 
houden. De verdere uitwerking daarvan en plannen daartoe maken, is nu veel te 
prematuur gezien de fase waarin we nu qua besluitvorming zitten.  
In een volgende fase wordt dit nader uitgewerkt. Vermindering in productiviteit is 
lastig te bepalen en daarmee in beeld te brengen (net zo min als het positieve effect 
van goede huisvesting op de productiviteit van medewerkers). 

 

Keuze varianten 
 

37 Nieuwbouw op de huidige locatie  Waalwijk 

Vraag: Is er bij de keuze van scenario 2 een strategische afweging gemaakt dat er bij 
nieuwbouw op de huidige locatie een beslag van 40 jaar wordt gelegd op het terrein 
waarbij deze dus niet voor een andere ontwikkeling of bestemming in aanmerking 
kan komen. Bijvoorbeeld voor het vrijmaken voor woningbouw op termijn?  
Kan er bij de nieuwe inrichting van de locatie rekening gehouden worden dat bij 
verkoop van grond deze makkelijk vrijgemaakt kunnen worden voor eventuele 
woningbouw? 

Antwoord: Ja zéker. 
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Zoals is aangegeven in het voorstel en besproken in het AB in januari, hebben diverse 
gesprekken met de gemeente Waalwijk plaatsgevonden, ook over woningbouw ter 
plaatse. Zie verder het voorstel: “ondanks mogelijke (in een verre toekomst) 
nieuwbouwplannen voor woningbouw op de huidige locatie, heeft de gemeente 
Waalwijk aangegeven dat de locatie Zanddonk voor de gemeente weliswaar visionair 
‘kansrijk’ is, maar voor nu geen zogenaamd focusgebied. De gemeente zal derhalve 
nu geen bestuurlijke en ambtelijke capaciteit in het gebied steken (inclusief 
bijvoorbeeld de gemeentewerf van de gemeente Waalwijk)”. Verder wordt uitgegaan 
van een flexibel bouwconcept, op-/afschaalbaarheid en modulair bouwen zodat zo 
goed mogelijk kan worden aangepast, ook bij verkoop over een aantal tientallen 
jaren. 

 

38 Nieuwbouw elders, Baanbrekers onverdeeld bij 
elkaar huisvesten 

p. 21 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: 
 
 
 
 
 
 

Vraag 4 
technische 

vragen 

Waarom is de mogelijkheid voor nieuwbouw elders binnen de grenzen van de 
gemeente Waalwijk niet verder onderzocht? Met name voor een betere 
bereikbaarheid voor burgers en werknemers  zou de locatie van het voormalige 
Schoenenmuseum een optie kunnen zijn.  
Wat zijn de argumenten en de motivatie van Baanbrekers om alles op 1 locatie te 
positioneren? 
 
Onderzoek nieuwbouw elders. Is er gedacht aan de ruimte van het huidige 
schoenmuseum. (nodig 16.000 m2 ) Betere bereikbaarheid en een goede 
herkenbaarheid. Bouw kan sneller. Beperkte extra kosten tijdens de bouw, huidige 
pand/perceel kan in zijn geheel verkocht worden wat aantrekkelijker voor de 
verkoop. Gebouw 4 zou als sponsruimte en eventuele verhuur kunnen dienen. Dit 
genereerd een extra huuropbrengst ten gunste van de exploitatie? 

Antwoord: Zoals in het AB-voorstel opgenomen en besproken in het AB van 25 januari, is dit wel 
onderzocht. Ook de locatie Schoenenmuseum is besproken met de gemeente en viel 
daarop af. Wij hebben zekerheidshalve deze vraag medio februari nog een keer 
uitgezet bij de gemeente. Uit het inmiddels ontvangen antwoord is gebleken dat de 
daar beschikbare 3.000 m2 volstrekt onvoldoende zijn. 
De reden dat Baanbrekers zoveel mogelijk wil centraliseren, heeft te maken met de 
aangegeven behoefte aan vermindering van versnippering en het aantal knippen in 
onze bedrijfsprocessen en daarmee het verminderen van (in)efficiency. Daarnaast is 
er ook behoefte aan één bedrijfscultuur. 
Vraag 4 technische vragen: zie hiervoor. 

 

39 Nieuwbouw elders  Heusden 

Vraag: Bij de optie nieuwbouw elders is niet verder gekeken dan de mogelijkheden in het 
Waalwijkse. Wellicht dat Heusden en/of Loon op Zand ook aantrekkelijke opties te 
bieden hebben? 

Antwoord: Het uitgangspunt is geweest dat Baanbrekers zich zo centraal mogelijk in het 
werkgebied vestigt, dit vanuit de bereikbaarheid van al onze inwoners en de 
doelgroep. Het DB heeft afgelopen jaar ook al een keer vrijelijk gebrainstormd over 
locaties elders. Inmiddels hebben de DB-leden van de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk, naar aanleiding van het AB van januari, nogmaals mee 
gedacht/gekeken naar mogelijk geschikte/geschikt te maken locaties zo centraal 
mogelijk in het werkgebied in hun gemeenten. Dit heeft niet geleid tot andere 
inzichten.  
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40 Alternatieve locaties  Loon op Zand 

Vraag: Welke alternatieve locaties of huisvestingsmogelijkheden zijn er?  

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 39. Er zijn nu geen alternatieve locaties of 
huisvestingsmogelijkheden in beeld. 
De gemeente Waalwijk heeft aangegeven dat “de locaties waarvan we weten dat ze 
(op termijn) beschikbaar zijn, slechts een beperkt deel van de door jullie gewenste 
functies kunnen huisvesten. […] Het oppervlakte in combinatie met de wens/eis om 
op een goed bereikbare plek (lopend, fiets, auto, OV) te zitten, leidt op dit moment 
niet tot een beschikbare locatie”.  

 

Proces betrekken gemeenten 
 

41 Betrokkenheid gemeenteraden  Waalwijk 

Vraag: Bij een voorgenomen investeringsafweging van deze omvang dienen de raadsleden 
van de drie deelnemende gemeenten in een vroeg tijdig stadium betrokken te 
worden. Voor besluitvorming dient er een proces beschreven te zijn op welke 
momenten dit zal gebeuren en wanneer er raadinformatiebijeenkomst(en) worden 
georganiseerd. 

Antwoord: Uiteraard gaan we dit doen. 
Overigens heeft directeur Van Oudheusden tijdens zijn kennismaking met de 
gemeenteraden van Heusden en Loon op Zand herhuisvesting al als een speerpunt 
genoemd. Raadsleden weten in ieder geval dat dit speelt. De gemeenteraad van 
Waalwijk heeft nog geen gebruik gemaakt van het aanbod om kennis te maken; 
aangezien dit verzoek bij de griffie van Waalwijk ligt, zal dit mogelijk op korte termijn 
alsnog te realiseren zijn (al is dit digitaal). Wij hebben dit proces verder nog niet 
beschreven, omdat nu eerst de benodigde haalbaarheidsfase komt. Hoe leden van 
het algemeen bestuur hun rol ten aanzien van informatie- en verantwoordingsplicht 
aan hun gemeenteraden formeel en informeel invullen, verschilt tussen de drie 
gemeenten. Wij zijn echter wel voornemens om ergens voor de zomer, als dat vanuit 
Corona mogelijk is, een bijeenkomst bij Baanbrekers te organiseren voor raadsleden 
om hen te informeren over de ontwikkelingen bij Baanbrekers, zo ook over 
huisvesting. Als het AB daar aanvullende of andere ideeën over heeft, horen we dat 
graag.  

 

42 Betrekken gemeenten  Loon op Zand 

Vraag: Wij willen u vragen een bijeenkomst te beleggen waarin u het DB, het AB en 
ambtenaren hierin meeneemt. Dit kan een digitaal overleg zijn of een aantal kleinere 
fysieke overleggen.  
Door goed geïnformeerd te zijn, kunnen wij ook de raadsleden op een goede manier 
meenemen. 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 41. Wij willen dit zeker doen, in samenspraak met het AB 
over hoe wij hier invulling aan dienen te geven. 

 

43 Betrekken gemeenten  Loon op Zand 

Vraag: Omdat het hier onze gemeenschappelijke regeling betreft vinden het belangrijk dat 
onze raad gekend wordt in het besluit over nieuwbouw. Dit kan rechtsstreek via een 
zienswijze, maar ook via onze AB-leden als linking pin tussen onze raad en 
Baanbrekers. Als we voor deze laatste optie kiezen, is het belangrijk dat de Loonse 
AB-leden voldoende tijd krijgen om hun achterban (de gemeenteraad) te consulteren. 
Wij zien deze stap dan ook graag opgenomen in het proces.  
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Antwoord: Zie het antwoord op vraag 41. Wij willen dit zeker doen, in samenspraak met het AB 
over hoe wij hier invulling aan dienen te geven. 

 

44 Informatievoorziening richting AB  Loon op Zand 

Vraag: a. Binnen onze gemeente hebben wij ervaring opgedaan met grote projecten op het 
gebied van verbouw en nieuwbouw en onze raad hecht sterk aan de monitoring 
ervan. Bovendien heeft de rekenkamercommissie een rapport uitgebracht over 
dit onderwerp. Tijdens de AB-vergadering hebben wij daarom voorgesteld dat wij 
die ervaringen graag met u delen. 

b. De informatievoorziening vanaf het moment dat het investeringskrediet wordt 
verstrekt is van groot belang. We willen daarbij in ieder geval tijdens de AB-
vergaderingen geïnformeerd worden over de stand van zaken van het verstrekte 
krediet en hoe de kapitaal- en exploitatielasten zich ontwikkelen. Op die manier 
kunnen wij de voortgang goed monitoren. Of er andere onderwerpen in de 
informatievoorziening naar voren moeten komen, is iets dat we graag tijdens een  
DB- of AB-vergadering bespreken.  

Antwoord: a. In het gewijzigde AB-voorstel gaan wij in op hoe wij kijken naar de aanbevelingen 
van de rekenkamercommissie en hoe wij die meenemen. 

b. Het lijkt ons het meest duidelijke een aparte paragraaf op te nemen hierover in 
de Beraps en daarnaast in de vergaderingen mondeling over de voortgang het AB 
bij te praten (vast te leggen in de notulen). Als het AB dit anders wenst, vernemen 
wij dat graag. 

 

Risico-inschatting 

 

45 Risico-inschatting  Heusden 

Vraag: Bij dit soort omvangrijke projecten is een risico-inschatting wenselijk. Is er een risico-
inschatting gemaakt? (Denk daarbij aan risico’s in de breedste zin, bijvoorbeeld 
stijging van grondprijzen, economische recessie, bodemsanering, asbestsanering, 
etc.). Zo ja, graag inzicht daarin. Zo nee, stellen wij voor om dit alsnog te doen voor 
een integrale afweging. 

Antwoord: Ja, met de kennis van nu is een risico-inschatting gemaakt in de breedste zin, 
bijvoorbeeld: 
Stijging van grondprijzen: 
Dit is kans voor Baanbrekers, omdat dan met de voorgestelde variant een hogere 
grondprijs zal ontstaan. Zoals door HEVO aangegeven betreft de geraamde op-
brengst de onderkant van de bandbreedte van de grondwaarde. 
Een economische recessie, zal een grotere druk op Baanbrekers leggen en ook een 
grotere sponsruimte vragen. Hierin is voorzien (zie ook het antwoord op 
Sponsruimte bij de technische vragen Waalwijk). 
Bodemsanering: 
Zie pagina 22 van het HEVO-rapport (“Overigens is wel bekend dat er reeds 
maatregelen op het terrein zijn genomen om asbest te verwijderen en bodem-
verontreiniging te verwijderen c.q. te voorkomen”): 
Onze vloeren waar verontreiniging zou kunnen optreden (werkplaatsen), betreffen 
gestorte betonnen vloeren. Als die niet gescheurd zijn (en dat zijn ze niet), lekken 
deze ook geen vloeistoffen. Op de werf staat onder de overkapping een dieseltank 
op een vloeistofdichte vloer. Deze vloer wordt periodiek gekeurd door een extern 
bedrijf en jaarlijks geïnspecteerd op gebreken. De kans dat hier een verontreiniging 
kan plaatsvinden, is hiermee minimaal. 
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Achter gebouw 1 is de bodem 30 jaar geleden vervuild met een toentertijd veel 
gebruikte ontvetter, deze vervuiling is toen aangepakt inclusief gebruikmaking van 
een reinigingsinstallatie die een paar jaar ter plekke heeft gestaan om de bodem te 
saneren. 
Asbestsanering: 
Circa 13 jaar geleden is een asbestsanering uitgevoerd: alle asbesthoudende 
gevelpanelen zijn vervangen, ook zijn er in gebouw 1 asbestplaten geruimd. De 
fietsenstalling is gedeeltelijk voorzien van golfplaten, gemaakt van vezelcement 
platen. 
Scenario’s: 
Zoals HEVO aangeeft, is het scenario ‘Nieuwbouw elders’ omkleed met 
onzekerheden risico’s. Ook dat is meegenomen. 
 

In de vervolgfase zullen ongetwijfeld meer risico’s in beeld komen: in het 
uitwerkingstraject dat nu volgt zal alsdan beschreven worden hoe deze in te 
schatten en er mee om te gaan. 

 

46 Bodemonderzoek  Heusden 

Vraag: Is er sprake van een actueel bodemonderzoek om te voorkomen dat bodemsanering 
alsnog hogere kosten met zich mee gaat brengen? 

Antwoord: Zie ook de vorige vraag en het voorgaande antwoord. Er is reeds eerder een 
bodemonderzoek uitgevoerd. In de fase waarin we nu staan, is er niet nog weer 
bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Ziekteverzuim 
 

47 Daling ziekteverzuim  Waalwijk 

Vraag: Er wordt een sterk verband gelegd tussen het hoge ziekteverzuim en de 
werkomstandigheden in de huidige huisvesting. Deels zal dit het geval zijn, maar de 
aard van de doelgroep is waarschijnlijk een veel bepalendere factor in dit opzicht.  

Antwoord: Wij onderkennen dat dit inderdaad relatief gezien een bepalender factor is voor het 
productiedeel van de organisatie/doelgroep. In absolute zin zal dit voor de 
kantoormedewerkers echter wel degelijk een factor van belang zijn. (Nota bene: 
afgelopen periode is overduidelijk geworden dat onze bebouwing niet alleen slecht 
geïsoleerd is bij hitte, maar zeker ook bij koude). 
HEVO geeft in haar rapport ook aan “in alle gebouwen is er sprake van geen tot matige 
isolatie en verouderde installaties. De consequentie hiervan zijn een slecht 
binnenklimaat en slecht comfort voor de gebruikers, [hoge(re) energiekosten en 
onnodig hoge co2 uitstoot]”.  

Overige 
 

48 Betrekken lokale ondernemers bij nieuwbouw  Loon op Zand 

Vraag: Hoe worden lokale ondernemers bij de nieuwbouw betrokken? 

Antwoord: Dit is een punt om in het vervolgtraject te bezien. Wel is het zo dat voor de fase waar 
nu besluitvorming over wordt gevraagd, offertes zijn gevraagd bij specialistische 
adviesbureaus uit de regio (’s-Hertogenbosch en Rosmalen). 
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49 Anders beleggen van taken en uitvoering  Loon op Zand 

Vraag: Welke alternatieven of samenwerkingsmogelijkheden zijn er voor het anders 
beleggen van taken en uitvoering? 

Antwoord: Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers en de Baanbrekers-organisatie zelf, kijken 
nadrukkelijk steeds naar de mogelijkheden van samenwerking met andere partijen 
en naar het anders beleggen van taken en uitvoering.  
Een van de speerpunten van onze vastgestelde koers is dat we gaan voor zo duurzaam 
en regulier als mogelijk werk voor iedereen.  
Dit heeft er mede toe geleid dat we gestopt zijn met enkele PMC’s. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat er nog meer PMC’s gaan sluiten. Omdat wij onze 
leer-werkomgeving zo goed als mogelijk willen laten aansluiten op de vraag uit de 
arbeidsmarkt kijken we juist steeds binnen welke branches er kansen ontstaan voor 
onze leer- werkstructuur.  
 

Het Dagelijks Bestuur heeft zich ook over de vraag gebogen welk standpunt we 
innemen als het gaat om de samenwerking in de regio. Op basis van de uitkomsten 
van de evaluatie GR en een overleg tussen het DB en de ambtelijke adviseurs (SET) is 
de conclusie getrokken dat het bestuur lokaal en sub-regionaal (De Langstraat) wil 
werken, tenzij het regionaal efficiënter, minder kosten en meer kwaliteit oplevert. 
Daarbij blijven we alert op de onderwerpen die vanuit het Rijk in de regio moeten 
plaatsvinden, oftewel lokaal en sub-regionaal wat kan en regionaal wat moet. 
Overigens blijven we wel aangesloten en werken we regionaal samen in onder andere 
het Werkgevers Servicepunt Werkhart in de regionale samenwerking Hart van 
Brabant. 

 

50 Koersdocument  Loon op Zand 

Vraag: Op welke manier is de uitwerking van het koersdocument meegenomen?  

Antwoord: Het Koersdocument is geschreven in een periode van economisch hoogtij (zie de 
eerste zin van het Koersdocument: “De economie draait op volle toeren”). Al is de 
Koers op zich niet veranderd, door de huidige omstandigheden lukt het niet om het 
beoogde aantal externe plaatsingen te behalen. Het laat hoe afhankelijk we zijn van 
de economische omstandigheden.  
Verder wordt verwezen naar het aangepaste AB-voorstel, hierin gaan we in op de 
omvang van onze opvang (zie onder ad : Ontwikkelingen voor de toekomst van 
invloed op benodigde huisvesting - ′bestaansrecht′). 

 

51 Projectvoorstel  Loon op Zand 

Vraag: Wij missen het projectvoorstel, wat daarbij in beeld is gebracht, welke bevindingen 
er zijn gedaan en welke overwegingen tot bepaalde keuzes hebben geleid.   

Antwoord: Baanbrekers heeft het AB meegenomen vanuit de rol die het AB heeft, het DB is 
meegenomen vanuit die rol. Het DB is ook in het onderzoek van HEVO betrokken 
middels een interview. Zie ook de inleiding van het aangepaste AB-voorstel over 
hetgeen wanneer gewisseld is met het AB. 
 
Het projectvoorstel en de keuzes die ten grondslag hebben gelegen aan het nu 
voorliggende rapport zijn besproken in het MT. Een korte terugblik: 

• In 2019 heeft een interne werkgroep (zie het aangepaste AB-voorstel onder 

Inleiding) zich gebogen over het onderhoud van de gebouwen op korte termijn 

en heeft nagedacht over hoe verder op de langere termijn (zie AB-besluit oktober 

2019: Voorstel Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen). 
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• in maart 2020 is het Vlekkenplan opnieuw opgepakt, dat na het vertrek van de 

toenmalig directeur en manager B&C was blijven liggen. Een klein werkgroepje 

(teamleider Technische ondersteuning, manager WML facilitair, Preventie-

medewerker/ Veiligheidskundige KAM en manager B&C) heeft besluitvorming 

voor het MT voorbereid; 

- op 6 april 2020 is in het MT ingestemd met de principe-uitspraak ten aanzien van 
herindeling van (typen) werkzaamheden over de gebouwen van Baanbrekers en 
WML Facilitair, het zogenaamde Vlekkenplan, en ingestemd het MJOP aan te 
passen n.a.v. de consequenties van het vlekkenplan; 

- op 18 mei 2020 is in het MT gesproken over het MJOP-investeringsschema en het 
vervolgproces. Daarop is een tweetal offertes aangevraagd; 

- op 29 juni 2020 is de opdracht gegund aan HEVO. 

 

 

(Overige) technische vragen Waalwijk 
 

Lengte procedures 
 

52 Lengte procedures  Waalwijk 

Vraag: Zijn bij elke keuze even lange procedures te verwachten voor bestemmingsplan, 
stikstof en PFAS? 

Antwoord: Ten aanzien van de bestemmingsplanprocedure: hiervoor gelden wettelijke 
termijnen, maar naar verwachting zal een bestemmingswijziging voor de scenario’s 
op de huidige locatie niet van toepassing zijn, omdat de kavel al de juiste bestemming 
heeft en voldoende ruimtelijke openingen biedt voor een geschikt ontwerp (er wordt 
nu bijvoorbeeld voorgesteld te bouwen tot de bestemmingsplan-toelaatbare 12 m). 
Bij nieuwbouw op een andere locatie kan het mogelijk zijn dat een 
bestemmingsplanprocedure wel noodzakelijk is, echter is dit niet met zekerheid te 
stellen omdat er nog geen nieuwe locatie bekend is.  
Voor eventuele N- en PFAS-drempels zullen deze procedures ongeacht het scenario 
even lang duren. 

 

Synergie gemeentewerf 
 

53 Gemeentewerf en synergie p. 31 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Kan eventuele mogelijkheid toegang tot gemeentewerf synergievoordelen 

opleveren? 

Antwoord: De functie van de gemeentewerf is een andere dan de werf van Baanbrekers (WML 
Facilitair) maar in een volgende fase zal zéker gekeken worden of en hoe er vormen 
van samenwerking/synergie mogelijk zijn.  

 

54 BVO sloop p. 45 HEVO-rapport Waalwijk 

Vraag: Totaal te slopen m2 wordt aangegeven 9.063 m2 terwijl BVO oud 16.918 bedraagt. 
Waar wordt dit verschil door veroorzaakt? 

Antwoord: Een gedeelte van de opstallen wordt in het nieuwbouw scenario niet gesloopt maar 
berekend als te verkopen.  

- - - - - - - - - - - - 


