
Commissie Vestigingsklimaat 14 september 2015 
 
3. Gebiedsontwikkeling Stadhuisplein eo. (SK1) 
 
Voorzitter, vanavond bespreken we een raadsvoorstel dat belangrijk is voor de toekomst van onze 
binnenstad. Wij hebben onze inbreng in 3 delen opgesplitst: een algemeen deel, een deel over het 
stedenbouwkundig plan en een deel over het winkelrondje.  
 
Algemeen 
De D66 fractie is niet gelukkig over het proces om te komen tot het nu voorliggende raadsvoorstel en 
heeft daar in de afgelopen jaren al meermaals opmerkingen bij geplaatst. Er is voor ons gevoel 
sprake geweest van ‘backward engineering’: er is niet voor gekozen om de gemeenteraad eerst een 
heldere uitspraak te laten doen over een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan en daarna 
pas de architect aan het werk te zetten. Dat vinden wij jammer. Ons inziens heeft dit voor heel veel 
onnodige ruis in de stad geleid. Het heeft te lang geduurd totdat alle relevante informatie 
beschikbaar was. Hierdoor heeft het debat in en met de stad niet op een goede manier plaats 
gevonden. Voor onze fractie is betere communicatie over dit project geen vraag, maar een 
randvoorwaarde voor wethouder De Ridder. Dit moet vanaf nu echt beter!  

 
Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 
Op 25 juni 2012 heeft de gemeenteraad in een ruime meerderheid ingestemd met het uitwerken van 
een renovatieplan voor SK1, dat bestond uit het strippen tot op het skelet en daarna opnieuw 
opbouwen van de gevels. Daarbij is breed in de gemeenteraad niet erkend dat SK1 een 
cultuurhistorische waarde zou hebben. Dat ligt nu helder op tafel na een uitgebreid rapport, dat er 
op verzoek van de gemeenteraad is gekomen. We moeten als D66 ook eerlijk zijn én erkennen dat 
wij – maar ook veel Tilburgers – SK1 enkel zagen als een wezensvreemd element dat totaal niet 
aansluit bij de rest van de binnenstad en op grond daarvan prima gestript kon worden. Meerdere 
fracties pleitten toen zelfs openlijk voor totale sloop! Daarvoor is niet gekozen, maar ons inziens was 
en is wel duidelijk dat SK1 niet meer functioneerde zoals het 50 jaar geleden was bedoeld. Het 
gebouw was, zo blijkt nu, al een flinke aantasting van Kraaijvangers oorspronkelijke ontwerp, 
daarnaast zien wij sfeerloze openbare ruimtes rondom het gebouw, een Paleis dat weinig wordt 
gebruikt en op het Willemsplein is geen koffietentje meer, geen publieksingang naar de raadzaal, een 
manifestatiebalkon dat nooit wordt gebruikt…  
Voor onze fractie is cultuurhistorie een onderdeel van een totaalafweging. Het onderzoek heeft 
aangetoond dat het gebouw meer waarde heeft dan eerder erkend is maar het verklaart het gebouw 
in z’n huidige vorm ook niet heilig. De D66 fractie is voor behoud van cultuurhistorische bebouwing, 
maar wel op een manier dat gebouwen mee kunnen in de toekomst. Dat kan soms betekenen dat 
gebouwen moeten worden aangepast en dat is wat wij hier zien.  
Wij zien dat het college het oorspronkelijke ontwerp wel degelijk heeft aangepast en daarbij ook het 
cultuurhistorisch rapport heeft laten meewegen:  
- De zwart/witte kleurstelling zorgt er voor dat het paleis nog steeds los staat van SK1 ook zien we 

in de toren de oude vormentaal behouden; 
- Aan de oostzijde van het paleis komt meer ruimte dan nu aanwezig is, inclusief behoud van de 

platanen; 
- De gaanderij wordt in wit uitgevoerd, om het verschil tussen paleis en SK1 te benadrukken. De 

D66 fractie ziet in deze aaneensmeding van oud en nieuw een meerwaarde, omdat het paleis 
meer gebruikt zal worden en vanuit SK1 een mooi zicht ontstaat op de oude noordgevel; 

- De vormgeving van de plint aan de noordzijde is meer ondergeschikt geraakt aan het 
bovengelegen stadskantoor; 

- Ten opzichte van het eerdere ontwerp is er meer afstand tot de Heikese kerk en de Katterug 
gecreëerd, waarbij 1.100m2 winkelruimte is vervallen.  



Deze punten zien we terug in het beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundig plan. Op basis 
daarvan hebben wij er vertrouwen in dat het definitieve ontwerp binnen deze kaders wordt 
vormgegeven.  
 
Dat wil niet zeggen dat we geen aandachtspunten hebben bij die uitwerking: 
1. De D66 fractie hecht zeer grote waarde aan behoud van beide platanen naast het Paleis. Het is 

voor ons een randvoorwaarde dat het ontwerp zo wordt gemaakt dat deze duurzaam behouden 
kunnen worden. Als dit gevolgen heeft voor een deel van de gaanderij moet dat mogelijk zijn; 

2. Wij constateren dat er een flink aantal bomen gekapt moeten worden voor deze -ontwikkeling. 
Wij kunnen daar op zich mee instemmen. Echter aangezien het aandeel groen in een binnenstad 
begrijpelijkerwijs niet hoog ligt, gaan wij er wel vanuit dat deze kap binnen de binnenstad 
gecompenseerd wordt. En dan bij voorkeur niet helemaal in de Spoorzone, maar in het gebied 
binnen de cityring of eventueel op en rond het Koningsplein; 

3. De D66 fractie zit in de ontwerp veel ongebruikte platte daken. De D66 fractie verzoekt de 
wethouder deze als groene daken uit te voeren. Naast de duurzaamheidswaarde zal dit zeker 
voor de uitbouw aan de  westzijde voor een veel mooier uitzicht zorgen vanuit de 
appartementen in de Katterug.  

4. Aan de zuid-oostzijde van SK1 is nu nog een ingang gelegen van de fietsenstalling De Katterug. 
Blijft deze ingang behouden, zodat fietsers er aan de centrumzijde van de cityring uit kunnen? En 
komen er extra fietsenstallingen in de omgeving van SK1?  

5. De raadzaal is in het nu voorliggende ontwerp aan de zijde van de Katterug geplaatst. Daaronder 
zien we winkelruimtes met etalages. De D66 fractie vraagt zich af hoe voorkomen wordt dat de 
gemeenteraad vergadert boven reclames van een winkelketen? Wordt deze gevel gevrijwaard 
van winkelreclames? Biedt deze gevel niet juist kansen om een verbinding te leggen tussen raad, 
gemeente en de straat? Wij begrijpen uit het verslag van de omgevingscommissie dat men hier 
geen gesloten gevel wenst, maar zien het ook niet zitten om voor het oog boven een winkel te 
vergaderen. De zijde van de Cityring moet de functie ‘stadhuis’ uitstralen, niet winkelplint. 

6. De omgevingscommissie heeft tot op heden nog geen akkoord gegeven op het nu voorliggende 
ontwerp. De D66 fractie gaat er wel vanuit dat het college tot doel heeft om een positief 
welstandsadvies te verkrijgen. Dat kan mogelijk beter nu er straks ook eindelijk een door de 
gemeenteraad vastgesteld kader ligt.  

7. Wij zien in de nu voorliggende stukken nog geen budget geraamd voor de herinrichting van de 
openbare ruimte aan de zuidzijde van SK1 en Paleis. De D66 fractie vind het niet logisch als we de 
noordzijde volledig vernieuwen en geen uitspraken doen over de zuidzijde. Wij gaan er vanuit dat 
het college op korte termijn met een voorstel komt om ook de zuidzijde aan te pakken en vragen 
om daarbij aan te sluiten bij de ontwerptaal van de Cityring of die van de binnenstad om zo 
eenheid te creëren. Ook zal vergroening wat ons betreft een heel belangrijk element zijn. Daarbij 
zien wij ook graag het Willemsplein gevrijwaard van laad/losverkeer en in lijn met onze 
technische vragen verzoeken we het college te onderzoeken of de Monumentstraat als 
alternatief voor de Stadhuisstraat kan gelden.  

 
Winkelrondje 
De winkelmarkt staat onder druk. Het kopen van producten in de ‘fysieke winkel’ is geen 

vanzelfsprekendheid. Demografische verandering, de opkomst van internet maakt dat de consument 

bewuster kiest voor een product en plek waar hij het aanschaft. De fysieke winkel is zijn monopoly 

op de verkoop en informatie verstrekking verloren. Dit betekent niet het einde van de fysieke winkel. 

Bijna alle onderzoeken tonen aan dat er toekomst is en blijft voor de fysieke winkel, als plek voor 

informatie, contact met de klant en verkoop. Maar net als de consument zal ook de retailer 

scherpere keuzes maken. De verwachting is dat in Nederland 20 tot 25 sterke winkelsteden over 

zullen blijven die een compleet aanbod kunnen bieden richting consument. Hoor je niet bij die 



steden zal van je binnenstad niet meer overblijven dan een boodschappencentrum. Wat D66 betreft 

moet Tilburg de ambitie hebben bij de beste 20 winkelsteden van Nederland te horen. En, ook al is 

Tilburg de 6de stad van Nederland, de harde realiteit is dat het geen vanzelfsprekendheid zal zijn dat 

Tilburg bij deze top zal horen. Tilburg loopt op dit moment achter de feiten aan en staat niet 

automatisch in die top van steden waar retailers zich willen vestigen. We staan dan ook voor een 

keuze: leggen we ons hierbij neer, of doorbreken we de neerwaartse spiraal? 

D66 kiest voor dat laatste, wat betekent dat we gericht moeten investeren om de binnenstad te 

versterken en te zorgen dat de binnenstad in kan spelen op de veranderde behoeftes bij consument 

én retailers. De binnenstad van de toekomst zal zich moeten onderscheiden door een hoogwaardige 

openbare ruimte, (met groen) en een nadrukkelijke samenspel tussen ondernemers, horeca, cultuur 

en bewoners. Niet méér maar wel betere m2 winkeloppervlakten is nodig om hier aan te kunnen 

voldoen. Investeren dus in een winkelgebied wat compact is, voldoende aanbod heeft, flexibiel is en 

waar het aangenaam winkelen en verblijven is. 

Een aantal redenen waarom wij de ingreep rondom stadhuis ten behoeven van het winkelen kunnen 

steunen: 

- Het is een investering in een compacter en vitaler winkelgebied met een betere doorbloeding. 

Belangrijk daarbij is dat deze voorgenomen ontwikkeling zorgt voor de hoog nodige verbinding 

tussen het oostelijk en westelijk deel van de binnenstad en het dwaalgebied. 

- Daarnaast is het toevoegen van ruimte voor de ‘grotere’ winkels, nodig om te kunnen voorzien in 

behoefte in markt. Winkeliers zullen zich op minder locaties, maar dan wel met grotere winkels 

gaan vestigen. Op dit moment zijn er in Tilburg nauwelijks ruimtes beschikbaar die aan deze 

vraag kunnen voldoen.  

 

Op hoofdlijn was, is en blijft D66 voorstander van deze ontwikkeling. Net als het Binnenstad 

Management Tilburg constateren wij dat er kansen liggen en dat het nu ook tijd is om een besluit te 

nemen. Te lang is er onzekerheid geweest in de markt waardoor investeringen uit zijn gebleven en 

retailers afwachtend waren om in Tilburg te investeren.  

Betekent dit dan dat de D66 fractie nu tevreden is met alles wat er op tafel ligt en zonder meer haar 

‘akkoord’ kan en zal geven. Nee, ook bij het winkelrondje hebben wij aandachtspunten:  

1. Het gaat om het toevoegen van kwaliteit, of zoals in het rapport van ‘Bureau Stedelijke Planning' 

staat als randvoorwaarde voor deze ontwikkeling: het moet “uniek zijn” en gaan om een invulling 

die “niet of niet volwaardig” al in Tilburg aanwezig. Ook de door het college aangehaalde 

‘voorstanders’ vanuit de binnenstad (BMT) hebben in hun brief en tijdens de inspraak 

aangegeven dat het bij de invulling van de plint voornamelijk moet gaan om “nieuwe” 

ondernemers en niet om een te groot aandeel “verplaatsingen” binnen het kernwinkelgebied.  

 

Ook de D66 fractie was en is hier altijd helder over geweest en heeft meermaals aangeven dat 

het moet gaan om een goede functiemix en geen ongewenste verplaatsingen binnen het 

kernwinkelgebied. Op dit punt is de D66 fractie teleurgesteld in de voorliggende stukken. D66 

verwacht hierop een steviger verhaal van het college en verwacht dat het college inzet op 

afspraken met de uiteindelijke belegger met de inzet op kwaliteit, vernieuwing, en het tegengaan 

van ontwrichtende verplaatsingen vanuit elders uit kernwinkelgebied. Deze afspraken zouden 

wat D66 betreft een harde voorwaarde moeten zijn voor de gemeente voordat uiteindelijk het 



contract wordt getekend en de overdracht plaats vindt van het exploitatierecht van de plint. We 

verwachten van het college dat zij hierbij de partners uit binnenstad, zoals het 

binnenstadsmanagement, nadrukkelijk betrekt.  

Het werken met een commissie (argument 1.8) met vertegenwoordigers uit de stad spreekt de 

D66 fractie aan, maar dat alleen, en zeker omdat zo’n commissie geen formele macht heeft, is 

onvoldoende. Wil  de D66 fractie op 21 september instemmen met het besluit, en daar is de 

fractie in beginsel zeker bereid toe, zal dit aspect verder ingevuld moeten worden.  

We snappen hierbij dat dit een onderhandelingsproces is, en dat dit proces pas na 

besluitvorming in de raad zal moeten worden afgrond. Wij verwachten hierop dan ook een 

scherpe toezegging van het college en worden hierover graag actief geïnformeerd in het 

vervolgtraject tot ondertekening. Afhankelijk van de reactie van het college overwegen wij 

hierop nog een motie.  

2. Kiezen voor deze ingreep betekent wat D66 betreft ook dat we voor een aantal andere retail-

locaties niet kiezen. Het Koningsplein, maar ook de Schouwburg promenade sluiten niet of maar 

beperkt aan bij de compactere detailhandel structuur waar we nu voor kiezen. D66 roept het 

college op om deze keuze ook te maken en hierover met de eigenaren het gesprek aan te gaan. 

Graag een reactie van het college hierop, mogelijk zullen we dit ook in een motie voorleggen aan 

de raad.  

3. Met het mogelijk maken van winkels in de plint van SK1 alleen zijn we er niet. De binnenstad van 

de toekomst heeft meer nodig dan alleen deze ruimtelijke ingreep. Tijdens de hoorzittingen 

detailhandel en de behandelingen van de uitkomsten daarvan in de raad zijn we hier uitgebreid 

op ingegaan. Hoe staat het met de implementatie van de voorstellen die toen zijn aangenomen 

en toezeggingen die zijn gedaan? Daar zaten cruciale aspecten in die uiteindelijk bepalen of ook 

deze ontwikkeling een succes zal worden. 

Daarmee komen wij tot een afronding van onze 1e termijn:  

In grote lijnen ligt er een voorstel dat naar het oordeel van D66 kansen en perspectief biedt. Kansen 

op een duurzaam stadskantoor en kansen op een vitale binnenstad. We hebben vanavond een aantal 

vragen en belangrijke aandachtspunten voor de D66 fractie naar voren gebracht. We wachten de 

reactie van het college hierop af.  

 

 


