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Kennisnemen van 
Het standpunt van het college met betrekking tot de notitie “Bakertand Primagaz en 
woningbouwprogramma”, die door Bakertand BV voor de kerstvakantie aan uw raad is toegezonden. 
 
Inleiding 
In de tweede oordeelsvormende vergadering van uw raad op 26 november 2019 over het 
Koersdocument Bacaertlant heeft ons college toegezegd dat er binnen een aantal weken een notitie 
zou komen met daarin een nadere uitwerking van het woningbouwprogramma voor de locatie 
Bakertand. Bakertand BV heeft de notitie “Bakertand Primagaz en woningbouwprogramma” net voor 
de kerstvakantie aan uw raad toegezonden. In de notitie wordt niet alleen in gegaan op het 
woningbouwprogramma, maar ook op de situatie Primagaz. Ons college heeft inmiddels een 
standpunt ingenomen over de ontvangen informatie en wil deze hierbij aan uw raad mee delen, 
zodat u dit kunt betrekken in uw afwegingen over het koersdocument Bakertand. 
 
Informatie 
 
Situatie Primagaz 
In de toegezonden notitie wordt allereerst door Bakertand BV toegelicht wat de situatie is met 
Primagaz. Ons college is van mening dat verplaatsing van Primagaz noodzakelijk is. Dit, niet alleen ten 
behoeve van de realisatie van de nieuwe woonwijk, maar ook uit het oogpunt van veiligheid voor de 
huidige inwoners, die wonen in de nabijheid van deze installatie. Het alternatief, het behoud van 
Primagaz, acht het college een zeer ongewenst scenario. Geheel buiten de contour bouwen leidt tot 
een zodanige verkleining van de wijk dat ingeschat wordt dat een rendabele exploitatie voor 
Bakertand BV niet haalbaar zal zijn. De dure voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de geluidwerende 
voorzieningen en de ontsluitingsvoorzieningen, zullen dan immers door een veel kleiner aantal 
woningen opgebracht moeten worden. Ingeschat wordt dat dit niet realistisch is. Bouwen binnen 
groepsrisicocontour van Primagaz, zoals door Bakertand BV als mogelijke oplossing wordt 
gesuggereerd, vindt het college vanuit het oogpunt van veiligheid geen wenselijk scenario. Het niet 
bouwen op de locatie Bakertand, dus het niet uitvoeren van de gesloten overeenkomst met de 
gemeente Tilburg en Bakertand BV, is voor ons college geen optie. De (financiële) gevolgen zijn, nu 
de gronden binnen onze gemeente gelegen zijn, voor ons zijn groot. Onze gemeente is nu immers 
verantwoordelijk voor het omzetten van de huidige bedrijfsbestemming naar een passende andere 
bestemming. Als geen woningen ontwikkeld kunnen worden, is het nodig de bestemming in 
overeenstemming te brengen met het huidige agrarische gebruik. De kosten en consequenties 
daarvan komen voor onze rekening.  
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Voor Primagaz is het noodzakelijk om op korte termijn een besluit te nemen over het Koersdocument 
en de daarbij behorende bijlagen, waaronder nu ook deze notitie. Het is nu of nooit. Anders zal 
Primagaz kostbare maatregelen gaan treffen op de bestaande locatie, om te kunnen voldoen aan de 
nieuwe omgevingsvergunning. Na deze investeringen is het financieel zeker onhaalbaar om Primagaz 
nog te verplaatsen. Daarom is het college van mening dat ingestemd moet worden met het 
toevoegen van het door Bakertand BV gevraagde extra aantal van 45 woningen (25 extra rijwoningen 
en 20 extra 2-kappers), om het tekort door Primagaz in haar grondexploitatie te kunnen dichten. Dit 
resulteert in een dichtheid van ongeveer 21 woningen per hectare, wat naar de mening van het 
college nog prima aansluit bij de Goirlese maat en schaal. Voorwaarde zou ons inziens daarbij 
moeten zijn dat uit een nog uit te voeren toets op de grondexploitatie van Bakertand BV blijkt, dat dit 
aantal ook werkelijk nodig is om een neutrale grondexploitatie te kunnen realiseren. 
 
Aanpassing woningbouwprogramma om meer aan te sluiten bij de Woonvisie van onze gemeente 
In de eerste oordeelsvormende vergadering over het Koersdocument zijn door uw raad vragen 
gesteld over het voorgestelde woningbouwprogramma in het Koersdocument in relatie tot de door 
uw raad recent vastgestelde Woonvisie. Bakertand BV heeft een voorstel gedaan om meer op te 
schuiven richting de uitgangspunten van de Woonvisie. Voor deelgebied A stijgen de aantallen in het 
voorstel van Bakertand BV dan naar 550-600 woningen (inclusief de 45 extra woningen voor 
Primagaz). 
 
Ons college is van mening dat een dergelijke verhoging van het aantal woningen niet wenselijk is. 
Naar de mening van het college komen daarmee in de komende 10 jaar toch te veel woningen 
tegelijk op de markt. Immers, naast Bakertand wordt ook de Zuidrand Goirle in deze periode 
ontwikkeld, goed voor ca. 400 woningen. Ons college wenst ook op kleinere en individuele locaties in 
Goirle en Riel nog woningen toe te kunnen voegen, om in te kunnen spelen op de woningbehoefte 
van inwoners die niet in een grote nieuwbouwwijk willen wonen. De nieuwe wijk, zoals geschetst in 
het Koersdocument, voorziet bovendien in de woonbehoefte. Het bij het Koersdocument gevoegde 
onderzoek toont dit duidelijk aan. Binnen de regio is behoefte aan het voorgestelde woonmilieu en 
er is ook grote behoefte aan de voorgestelde woningen. Voor wat betreft het aantal sociale 
huurwoningen en goedkope huurwoningen heeft Bakertand BV afgestemd met Woonstichting 
Leystromen. Wij hebben in het kader van de grenscorrectie en de samenwerkingsovereenkomst 
mede op verzoek van uw raad nadrukkelijk om een groen en dorps woonmilieu gevraagd. Ons college 
is van mening dat de in het Koersdocument voorgestelde wijk, met een voor Goirle toch 
uitzonderlijke ruime, groene en klimaatadaptieve invulling van de openbare ruimte, een waardevolle 
toevoeging is op het aanbod aan woonmilieus dat Goirle al rijk is. Daarmee zal deze nieuwe 
woonwijk zich ook onderscheiden van de andere wijken in Goirle en het nabije Tilburg, die de 
komende periode in dezelfde tijd ontwikkeld zullen worden (zuidrand, Stappegoor e.d.). Hoewel de 
door Bakertand mee gestuurde referenties laten zien dat met een hogere dichtheid ook een mooie 
wijk gerealiseerd kan worden, acht het college behoud van een lagere woningdichtheid van meer 
waarde. Advies van het college is dan ook om niet in te stemmen met het voorstel 2 ten behoeve van 
de Woonvisie, maar om vast te houden aan het programma en de aantallen, zoals opgenomen in het 
Koersdocument. Dit, wel rekeninghoudend met een ophoging van het aantal ten behoeve van de 
verplaatsing Primagaz.  
 
Ecologische wijk 
In uw raadsvergadering heeft u verder nog vragen gesteld in hoeverre de wijk voldoet aan de door 
PAG en SP tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017 ingediende motie. Naar de mening 
van het college heeft Bakertand BV in haar notitie deze vragen afdoende beantwoord. 
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Vervolg  
Voor Primagaz is het noodzakelijk om op korte termijn een besluit te nemen over het Koersdocument 
en de daarbij behorende bijlagen, waaronder nu ook deze notitie. Daarom stellen wij voor om de 
notitie te bespreken in de volgende oordeelsvormende vergadering op 28 januari 2020, zoals voor 
het Koersdocument al de bedoeling was. 
 
Communicatie 
---- 
 
Bijlagen 
Bijlagen reeds afzonderlijk aan de gemeenteraad toegezonden. 
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