
AMENDEMENT  

Art. 34 Reglement van Orde 
 
 

 
AMENDEMENT over Koersdocument Bacaertlant  
 

Datum raadsvergadering: 18 februari 2020 

 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Beslispunten 1 en 5 van het besluit te vervangen door:  

1. Kennis te nemen van de in het Koersdocument Bacaertlant geschetste 
koers als basis voor de verdere uitwerking en ontwikkeling van het 
plangebied Bakertand met dien verstande dat het woningaanbod in 
deelgebied A en/of B: 
o geen hogere dichtheid dan 24 woningen per hectare oplevert;  
o volgens het bouwprogramma van de woonvisie 2019-2022 (zie tabel op 

p. 20 Woonvisie 2019-2022) of indien de ontwikkeling plaatsvindt na 
2022 volgens het bouwprogramma van de dan geldende woonvisie 
wordt uitgevoerd; 

o in geval er voor meer gestapelde woningen wordt gekozen dit past 
binnen het dorpse en groene karakter van de te ontwikkelen wijk de 
Bakertand; 

o de gemiddelde prijzen van de te bouwen woningen in de categorieën 
€185.000-€270.000 en €270.000-€425.000 bedragen maximaal 
€245.000 respectievelijk €370.000 (zie p. 20 Woonvisie 2019-2022);die 
in de categorie tot € 185.000 en de categorie tot en met € 275.000 
vallen een anti-speculatiebeding wordt afgesproken;  

o van het woningbouwprogramma, zoals afgesproken binnen de 
bestaande regionale woningbouwafspraken in de regio Hart van 
Brabant, van de gemeente Tilburg aan de gemeente Goirle worden 
overgedragen;  

o in een aanvulling (allonge) op de in 2017 ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd. 

 
5. Het college opdracht te geven een nader onderzoek te doen naar de 

inpassing van De Walhoeve in relatie tot het beleid detailhandel en 
daarover een nader raadsbesluit voor te bereiden;  

 
Toelichting: 
De gemeente Goirle heeft in 2017 met de ‘ontwikkelaar’ (inmiddels bekend als 
‘Bakertand B.V.’) door middel van een samenwerkingsovereenkomst afspraken 
gemaakt over de ontwikkeling van deelgebieden 1, 2 en 3 (in de stukken die aan de 
gemeenteraad van Goirle voorliggen beter bekend als deelgebieden A, B en C). Met 
betrekking tot deelgebied A is afgesproken dat: 

- circa 350 grondgebonden woningen gerealiseerd worden (waarbij naast 
koopwoningen ook sociale woningbouw – zowel koop als huur – en 
woningbouw in de huursector tot de mogelijkheden behoort); 



- voor wat betreft deelgebied B en C is afgesproken dat – indien partijen na 
onderzoek gezamenlijk concluderen dat het verplaatsen van het bedrijf 
Primagaz planologisch, economisch en technisch haalbaar is – dit zal leiden tot 
een uitbreiding van het aantal te realiseren grondgebonden woningen in 
deelgebied B en C;  

- tot slot is voor deelgebied C afgesproken dat de gemeente Goirle dit 
planologische gebied zelf ontwikkelt. 

 
Op basis van deze afspraken is in het Koersdocument bepaald dat in: 

- deelgebied A 400 tot 420 woningen; 
- deelgebied B 200 woningen;  
- deelgebied C 30-40 woningen worden gerealiseerd. 

In totaal betekent dit 630-660 woningen.  
 
Hieruit kan worden afgeleid – nu voor deelgebied B en C het aantal woningen is 
afgesproken – dat de gemeente Goirle en Bakertand B.V. de verplaatsing van het 
bedrijf Primagaz planologisch, economisch en technisch haalbaar vonden.  
 
Inmiddels blijkt dat Bakertand B.V. een ‘gat’ te dichten heeft als het gaat om de 
financiële consequenties van de verplaatsing van Primagaz (notitie Bakertand B.V.). 
Wanneer de gemeenteraad instemt met voorstel 1, dan betekent dit dat in: 

- deelgebied A 465 woningen; 
- deelgebied B 200 woningen; 
- deelgebied C 30-40 woningen worden gerealiseerd. 

In totaal betekent dit 695-705 woningen.  
 
Wanneer de gemeenteraad instemt met voorstel 2, dan betekent dit dat in: 

- deelgebied A 550-600 woningen; 
- deelgebied B 210 woningen; 
- deelgebied C 30 woningen worden gerealiseerd. 

In totaal betekent dit 695-845 woningen. 
  
Ondergetekenden stellen voorop dat zowel de gemeente Goirle als Bakertand B.V. een 
gezamenlijk belang hebben bij de verplaatsing van het bedrijf Primagaz. Vandaar dat 
ondergetekenden van mening zijn dat er gezocht moet worden naar een gezamenlijk te 
dragen en gedragen oplossing.  
 
Ondergetekenden dienen dit amendement in (‘voorstel 3’) omdat zij van mening zijn 
dat:  

- het geen verrassing kan zijn dat de kosten voor verplaatsing van een 
nutsbedrijf ‘nieuw voor oud’ zijn, simpelweg omdat de materialen die uit de 
grond komen niet herbruikbaar zijn;  

- een misrekening van Bakertand B.V. in hun exploitatiebegroting normaal 
gesproken opgevangen kan worden door een post ‘onvoorzien’;  

- het begrotingstekort (‘gat’) dat is ontstaan niet in verhouding staat tot het 
realiseren van 45 of 185 woningen extra in deelgebied A; 

- uit de stukken die vertrouwelijk ter inzage liggen niet kan worden opgemaakt 
welke kosten Primagaz op de huidige locatie moet maken om aan de 
vergunningsvoorwaarden te kunnen voldoen (die kosten vallen onder het 
bedrijfsrisico); 



- zowel Bakertand B.V. (financieel) als de gemeente Goirle bij een wijziging van 
het aantal te realiseren woningen (binnen zowel deelgebied A als deelgebied B) 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn; 

- gemeente Goirle als overheidsinstelling er niet op is gericht om een ‘gat’ bij een 
op winst gerichte onderneming (Bakerland B.V.) te dichten; 

- de gemeente Goirle wil (blijven) sturen op de planologische invulling van de 
Bakertand; 

- het College van Burgemeester en Wethouders zich aan zijn  toezegging moet 
houden dat er in de Bakertand wel conform woonvisie wordt gebouwd; en  

- de raad zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om het realiseren 
van betaalbare huur- en koopwoningen, in zowel de sociale- als middenhuur  
en -koopsector.  

- Het aan de raad is of de Walhoeve als detailhandel in dat gebied kan blijven, 
niet aan het college. 
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