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Op 14 april jl. zijn er in de beeldvormende raadsvergadering inhoudelijke vragen gesteld over de 
presentatie van de scenario’s door PAS bv. Op een aantal vragen zou een schriftelijk antwoord 
worden gegeven. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
(PAG+VVD): Zijn de historische grondverwervingen meegenomen in de GREX? (is er in het verleden 
door de gemeente Tilburg of Bakertand BV afgeboekt op de grond die men in het plangebied 
verworven heeft?). 
Antwoord: 
Bakertand BV heeft nog geen gronden in eigendom. De gronden, die in het bezit zijn van de 
Gemeente Tilburg, worden pas verworven door Bakertand BV van de Gemeente Tilburg als dit nodig 
is (alvorens de eerste fysieke werkzaamheden starten). 
De Gemeente Tilburg heeft in het verleden haar gronden verworven voor bijna 9 miljoen euro. 
Bakertand BV koopt deze gronden van de Gemeente Tilburg voor een marktconforme (getaxeerde) 
waarde van ong. 5 miljoen euro. De Gemeente Tilburg maakt dus 4 miljoen euro verlies. 
Daarbij koopt Bakertand BV nog meer gronden aan naast die van de Gemeente Tilburg. Dit kost 
circa 6 miljoen euro. De totale inbrengwaarde van Bakertand BV bedraagt dus circa 11 miljoen euro 
(= ca. 5 miljoen euro (gemeente Tilburg) + ca.  6 miljoen euro (andere gronden)). 
Als de GREX onder de streep op 0 uitkomt maakt Tilburg enkel het deel dat via de inbrengwaarde 
wordt vergoed (dus ca. 5 miljoen euro) goed. Conclusie is dus dat een substantieel deel van de 
historische grondverwerving niet is meegenomen in de GREX. 
 

 
(PAG): Bakertand bv vindt (zie brief) dat de gemeente Goirle met het amendement afwijkt van de 
samenwerkingsovereenkomst. Vindt het college dat ook? Zo ja, welke artikelen van de 
overeenkomst worden dan met voeten getreden door het amendement?  
Antwoord: 
Het zijn de gevolgen van een uitvoering van het amendement die de samenwerkingsovereenkomst 
treffen c.q. ervan afwijken. Het college deelt de mening van Bakertand BV, zie onderstaand: 
Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is om woningbouw te realiseren (artikel 2). Het 
amendement maakt dit onhaalbaar. Dit is uiteraard de belangrijkste afwijking op de overeenkomst.  
-Overweging D: “Door in het gebied Bakertand woningbouw mogelijk te maken kan een deel van het 
genomen verlies worden terugverdiend”. 
Het amendement resulteert in een extreem negatieve grondexploitatie, waardoor de ontwikkeling 
niet kan worden gerealiseerd. Hierdoor neemt het verlies alleen maar verder toe.  
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-Artikel 4 lid 1 a 2:”Het Plangebied maakt onderdeel uit van het stedelijk gebied, waarbij de 
woningbouwontwikkeling qua typologie/uitstraling en stedenbouwkundige opzet aansluit bij de 
bestaande ruimtelijke ontwikkeling van Goirle.  
Wij zijn van mening dat het gevraagde programma qua typologie en prijsdifferentiatie niet aansluit 
bij de bestaande ruimtelijke ontwikkeling van Goirle. 
-Artikel 4 lid 1 a 3: “Het westelijk deel van het plangebied (deelgebied 1) dient aan te sluiten bij de 
stedenbouwkundige schetsen in bijlage 4”. 
Het gevraagde programma is niet realiseerbaar binnen de stedenbouwkundige schetsen. 
-Artikel 4 lid 1 c 1: “In onderling overleg wordt het definitieve programma vastgesteld.” 
Met dit amendement wijzigt de raad eenzijdig het programma. Dit is dus niet in onderling overleg. 

 
(PAG): Is onteigening van Primagaz door gemeente Goirle mogelijk? Is dit ook mogelijk gezien de 
afspraken die met Bakertand BV zijn gemaakt? 
Antwoord: 
In principe is dit mogelijk, echter de gemeente Goirle heeft hiervoor geen grondexploitatie en dus 
geen financiële middelen.  Bovendien denken wij dat dit alleen maar duurder zal gaan worden, het is 
immers onteigening vs. verplaatsing. 

 
(CDA): Volgens raadsinformatie op website van gemeente Tilburg zijn er 2 beoogde locaties voor 
Primagaz in Tilburg. Is het zeker dat Primagaz daar kan vestigen? Wat is het gevolg indien dit niet 
mogelijk is? 
Antwoord: 
Het college van de Gemeente Tilburg heeft op 10 september 2019 besloten om één locatie (aan de 
Midden Brabantweg bij de waterzuivering) aan te wijzen als voorkeurslocatie voor Primagaz.  
Voor deze locatie moet uiteraard nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, inclusief 
mogelijkheid tot zienswijzen en/of bezwaar. 

 
(PvdA): Kan bij patstelling onderhandelingen met Primagaz de provincie als mediator optreden? 
Antwoord: 
Er wordt vooralsnog geen patstelling verwacht, maar indien er patstelling ontstaat zou dat wellicht 
kunnen, zoals er ook anderen als mediator zouden kunnen optreden.  

 
(LRG): Zijn er nog subsidies vanuit provinciale of Europese regelingen mogelijk? 
Antwoord: 
Gaat dit specifiek over Primagaz? Eerdere navraag bij de provincie leert dat de provincie geen 
subsidies verleent voor verplaatsing van een dergelijk bedrijf. 
Onderzoek naar mogelijke Europese subsidies vergt veel tijd en kan dus in deze korte termijn niet 
worden beantwoord. Wij hopen deze vraag in de oordeelsvormende vergadering van 12 mei as. wel 
te kunnen beantwoorden. 
 
Tot slot nog een toelichting op een vraag die de raad stelde: waarom is er nooit rekening gehouden 
met dit bedrag voor verplaatsing Primagaz in de GREX? 
Antwoord: 
In de GREX Bakertand is altijd rekening gehouden met een bedrag voor de verplaatsing van 
Primagaz. De oorspronkelijke GREX ten tijde van de grenscorrectie (2017) hield rekening met een 
bedrag dat toen was gebaseerd op de verwachting naar aanleiding van de gesprekken destijds met 
Primagaz. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en is Primagaz nog steeds niet verplaatst. Dit heeft ook 
zijn effect gehad op de onderhandelingen met Primagaz, waardoor het benodigde bedrag hoger is 
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geworden dan destijds verwacht. Ook de verplaatsingskosten zelf vallen hoger uit. 
 _________________________________________________________________________________ 


