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Aan het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel    
Boxtel 

Geacht bestuur,        Tilburg, 28 september 2017 

met de nodige verbazing hebben wij op 25 september 2017 de informatieavond over de plannen voor de RWZI Tilburg Oost 
bijgewoond. Over de afloop zijn wij niet zeker. Wij vrezen dat dit gebiedsproces met belanghebbenden niet gaat opleveren 
wat er in potentie in zit. Vandaar onze oproep. 

Allereerst willen wij u vragen de regie op dit proces terug te nemen. U stelt een gebiedsproces met burgerparticipatie voor, 
maar wij krijgen vooral de indruk dat er een onduidelijk kader is waaraan plannen moeten voldoen. Met het resultaat uit de 
informatieavond als onprettig tussenresultaat. Stel daarom eerst de maatschappelijke kaders en harde randvoorwaarden 
vanuit uw organisatie vast en nodig pas daarna ondernemers uit om daarop hun businessplan te schrijven. Nu lijkt precies het 
omgekeerde te gebeuren, waardoor de kans groot is dat een ondernemer uw maatschappelijke plan kaapt.   

Aanvankelijk heeft uw organisatie aan ons allen gevraagd om te komen met initiatieven. Die bleven vaag, tot een slimme 
ondernemer opstond met een "concreet plan". Wat ons stoort is dat u met de heer De Kanter hierover kennelijk al een 
(mondelinge) afspraak hebt gemaakt, terwijl ook hij nog volop lijkt te zoeken naar de juiste vorm. Dat is "het paard achter de 
wagen spannen". Samen met andere publieke instanties, maatschappelijke partijen en belanghebbenden komt het benodigde 
kader er zeker. Alleen niet van vandaag op morgen en u als eigenaar van het terrein zult daarvoor (eventueel met een 
ingehuurde onafhankelijke procesbegeleider) de trekker moeten zijn. 

Wij roepen u op om het gehele gebiedsproces nog eens opnieuw te beoordelen en dit te laten verlopen via de regels die 
daarvoor staan: duidelijkheid, transparantie, samenwerking en het uitgangspunt dat alle spelers het spel spelen volgens 
dezelfde regels. Wij adviseren u de afspraken met de heer De Kanter in dat licht te heroverwegen en hopen dat u niet overgaat 
tot vastlegging van deze afspraken in een overeenkomst. Daar is het nu nog veel te vroeg voor. Hier past het gezegde "beter 
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald".  

Vanuit de Werkgroep Behoud Moerenburg willen wij onze zorg uitspreken over dit proces, maar reiken u ook de hand om 
samen met u vooraf de randvoorwaarden duidelijk te krijgen. Er zijn bij ons - en bij de rest van de belanghebbenden - veel 
goede initiatieven en we beschikken gezamenlijk over een breed netwerk om van het waterzuiveringsterrein een 
onvergetelijke en unieke locatie te maken die maatschappelijk kapitaal oplevert. Uiteindelijk zijn daar vast en zeker de juiste 
ondernemers bij te vinden. 

Tot slot willen wij u wijzen op het rapport Object Trouvé dat u samen met de gemeente Tilburg in 2010 hebt uitgebracht en 
waarin u in het voorwoord stelt: Woon-, bedrijfs- of intensieve recreatieve functies dragen niet bij aan de zorgvuldig gekozen 
doelstellingen van Landschapspark Moerenburg. 

Met vriendelijke groet, 

w.g. Will van Sprang 

Werkgroep Behoud Moerenburg 

De Werkgroep Behoud Moerenburg is opgericht op 3 november 1989 en heeft tot doel het gebied Moerenburg in zijn huidige vorm en het gebruik als 
kleinschalig agrarisch landschap met zijn natuur- en landschappelijke waarde te handhaven en/of te verbeteren. De werkgroep is gelieerd aan de buurtraad 
Armhoefse Akkers. 


