
 

 

 
Aan de leden van de gemeenteraad 

Onderwerp Datum 
Bakertand 8 september 2020 

Ons kenmerk Uw kenmerk 

  

Afdeling Doorkiesnummer 

PPI  

E-mail Fax 

Alieke.blom@tilburg.nl  

Postadres Bezoekadres 

Postbus 90155 Spoorlaan 181 
5000 LH  Tilburg  

 
 
Geachte raadsleden, 
 
Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van 1 mei 2020 van het raadslid I. Couwenberg met 
betrekking tot de gevolgen voor gemeente Tilburg in verband met minimale woningbouw Bakertand, 
hebben wij aangegeven dat wij u middels raadsbrief zouden informeren als meer bekend zou zijn over 
de gevolgen van het amendement van de raad van Goirle. Daarnaast willen wij u graag op de hoogte 
stellen van de voortgang omtrent Primagaz. 
 
Zoals ook al in de raadsbrief op 18 juni 2020 aan u gemeld heeft de gemeenteraad van Goirle op 
dinsdagavond 16 juni jongstleden ingestemd met een door hem ingebrachte aanpassing van de 
woningbouwopgave in het plangebied. Daarover hebben wij u toen ook al gemeld dat deze aanpassing 
past binnen de financiële kaders van Bakertand BV. Met deze aanpassing van het 
woningbouwprogramma is het – binnen de bestaande uitgangspunten van de grondexploitatie – 
mogelijk om minimaal een budgetneutraal resultaat te realiseren. De afspraken omtrent dit 
woningbouwprogramma worden momenteel verder uitgewerkt in een allonge op de 
samenwerkingsovereenkomst die beide partijen in december 2017 hebben gesloten.   
 
Daarnaast hebben wij u op 18 juni 2020 per brief medegedeeld dat Bakertand BV een principe afspraak 
had gemaakt met Primagaz om haar activiteiten in Goirle te beëindigen. Wij kunnen u nu melden dat 
deze principe afspraak inmiddels is omgezet in een koopovereenkomst tussen Bakertand BV en 
Primagaz. Hierbij verdwijnt Primagaz geheel uit Goirle. Primagaz wordt daarmee ook niet verplaatst naar 
een andere locatie, maar zal vanaf haar andere depots haar klanten bedienen. Primagaz heeft haar 
activiteiten in Goirle inmiddels gestaakt en begint binnenkort met de sloop van de locatie. Hierna zal de 
grond overgedragen worden aan Bakertand BV. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college, 
 
 
Berend de Vries       Mario Jacobs 
wethouder       wethouder 


