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Inleiding 
Vanaf september 2018 is het planteam Bakertand actief. Dit planteam bestaat uit bewoners  van het 
plangebied zelf (Bakertand en Abcovenseweg), omwonenden uit de omliggende wijken Hoge Wal, 
Groote Akkers en Boschkens en een vertegenwoordiger van het Biodiversiteitsteam. Het planteam 
heeft op verschillende momenten in het proces een adviesrol ten aanzien van de planontwikkeling. In 
juni 2019 heeft het planteam haar 1e advies gegeven over het koersdocument. 
 
Het planteam heeft op donderdag 14 mei 2020 gesproken over het nu voorliggende raadsvoorstel 
waarbij het college van B&W voorstelt om in afwijking op het eerdere raadsbesluit  (voor wat betreft 
het woningbouwprogramma) uit te gaan van voorstel 2 van Bakertand BV. Met dit voorstel wil het 
college van B&W tegemoet komen aan de wensen van de raad om meer betaalbare woningen toe te 
voegen. Zowel Bakertand BV als college van B&W hebben aangegeven zich nog steeds te kunnen 
vinden in voorstel 1. Dit geldt ook voor het planteam Bakertand dat een expliciete voorkeur heeft 
voor voorstel 1, vanwege de borging van het dorpse en groene karakter van de nieuwe wijk. Het 
planteam heeft bedenkingen bij voorstel 2.  
 
Bedenkingen planteam voorstel 2 Stedelijk woonmilieu 
Tijdens de raadsvergadering van 18 februari 2020 hebben leden van het planteam zich al eerder 
uitgesproken géén voorstander te zijn van voorstel 2. Deze bedenkingen zijn nog steeds actueel. 
Onze voornaamste bedenkingen ten aanzien van voorstel 2 zijn: 
- Waar het begon bij de grenscorrectie met een woningbouwprogramma van 300 – 350 

(plangebied A) woningen wordt nu gesproken over een programma van 800 – 850 woningen 
(plangebied A-C, waarvan 550-600 in A). Hierdoor is er géén sprake meer van een groene 
dorpswijk. Een wijk met stedelijke opzet, voegt in de ogen van het planteam niets toe aan de 
gemeente Goirle. 

- De historische weg Bakertand met aan weerszijden boerenerven is waardevol. Verder heeft het 
plangebied A zelf weinig tot nauwelijks eigen intrinsieke kwaliteit. Het plangebied A wordt 
omsloten door drie drukke verkeerswegen en de ‘muur’ Boemerang/Boschkens. De kwaliteit zal 
je zelf moeten toevoegen. Met een dichtheid van 24 woningen per hectare  gaat dat niet lukken. 
In de ontwikkelfase worden vast mooie sfeerbeelden en impressies gepresenteerd, maar de 
ervaring leert dat de praktijk toch anders uitpakt. Het wordt een stedelijke wijk met dichte  
bebouwing en minder groen. 

- Het hoge aantal woningen vraagt veel van de omgeving. De hoge dichtheid leidt tot druk op 
natuur (groen, groenbeleving en biodiversiteit), rust, geluid, druk op scholen (en mogelijk het 
WKO-systeem in de Boschkens). De verwachting is dat het ontsluiten van nog meer verkeer op de 
toch al drukke wegen, problematisch wordt.  

- Een woonwijk met een stedelijke opzet aan de Goirlese kant van de A58 betekent de facto dat 
Tilburg haar woningbouwopgave op Goirlese grond realiseert. Goirle streeft naar zelfstandigheid 
of wordt langzamerhand vanzelf toegevoegd aan Tilburg? Alleen met het bouwen van een 
(ruimer) opgezette wijk met dorps karakter, kan de identiteit van Goirle worden geborgd en toch 
enige groei gerealiseerd worden. Bij de grenscorrectie werd gesproken over 300-350 woningen. 
Ten tijde van de grenscorrectie zijn vanuit de omliggende wijken tegen dit aantal (300-350) geen 
bezwaren kenbaar gemaakt. Het is te verwachten dat bij een aanzienlijke verhoging van het 
aantal te programmeren woningen, er wel bezwaren vanuit de omliggende wijken zullen komen. 
Omliggende wijken willen niet tegen ‘de stad’ aan wonen, hetgeen nu wel dreigt.   

- Als gemeente Goirle heb je maar één keer de kans om het goed te doen en kwalitatief iets toe te 
voegen. 

 
 



Consequenties besluitvorming gemeenteraad 
Afhankelijk van de keuze die de gemeenteraad maakt om al dan niet in te stemmen met het huidige 
raadsvoorstel, leidt het besluitvormingsproces tot één van de drie scenario’s: 

0. Géén plan (Bakertand BV trekt zich terug uit het project) 
1. Voorstel 1 Bakertand BV (Groen en dorps woonmilieu + 45 woningen) 
2. Voorstel 2 Bakertand BV (Rustig stedelijk woonmilieu) 

 
Scenario 0: ‘Geen plan’ 
Binnen het planteam zijn er verschillende opvattingen over het scenario’s ‘geen plan’: 
- Omwonenden van de omliggende wijken, hebben liever géén plan, dan een plan voor een 

stedelijke wijk (variant 2). Voorstel 2 legt een te grote druk op de omgeving.  
- Bewoners van de Abcovenseweg spreken voorkeur uit voor variant 1 maar spreken daarnaast 

tevens uit ‘liever een plan, dan überhaupt geen plan’. De oorspronkelijke bewoners en 
grondeigenaren zitten al 20 jaar vast door onduidelijkheid over de planvorming. Woningen zijn 
weg bestemd voor het eerder geplande bedrijventerrein en agrarische bedrijven zijn beëindigd. 
Families die al generatielang in dit gebied wonen en leven, zijn hierdoor met de rug tegen de 
muur gezet en financieel gedupeerd. De bestemming bedrijventerrein zal bij ‘geen plan’ omgezet 
moeten worden naar een nieuwe bestemming. Zonder plan, is er opnieuw geen perspectief voor 
bewoners in het gebied.  

 
Situatie Primagaz 
- Ook voorstel 1 biedt de mogelijkheid om het sinds 2003 weg bestemde bedrijf Primagaz 

daadwerkelijk te verplaatsen uit het gebied. Er is een alternatieve locatie op het oog in Tilburg 
Noord. Het is nu of nooit. 

- De eerste plannen van de gemeente Goirle en Tilburg om Primagaz te verplaatsen dateren van 
eind jaren ‘90 (voor de vorige grenscorrectie waarbij de Bakertand overging naar Tilburg). Vanaf 
2003 is Primagaz weg bestemd maar deze wegbestemming is nooit feitelijk gerealiseerd. Al ruim 
20 jaar hangt een verplaatsing in de lucht. Primagaz heeft al die tijd de vereiste 
veiligheidsmaatregelen niet genomen en investeringen zijn uitgesteld vanwege de onduidelijke 
planologische situatie. Het is onduidelijk of de huidige situatie leidt tot (onaanvaardbare) risico’s 
voor bewoners van Goirle (Hoge wal), Tilburg (Groenewoud) en weggebruikers in het gebied. 

- Géén plan (woningbouw in plangebied A) impliceert nog niet automatisch dat Primagaz op de 
huidige locatie gevestigd kan blijven. Europese en nationale wet- en regelgeving is voor BRZO-
bedrijven de laatste jaren (BRZO vanaf 2005) flink aangescherpt (mede naar aanleiding van de 
vuurwerkramp Enschede). Door de wegbestemming van Primagaz in 2003, is het groepsrisico pas 
in 2017 voor het éérst bestuurlijk verantwoord door de gemeenteraad van Tilburg (aan de 
vooravond van de overdracht aan Goirle). In januari 2020 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State een uitspraak gedaan waarbij de Afdeling heeft geoordeeld dat de 
verantwoording externe veiligheid ontoereikend gemotiveerd is door de Tilburgse gemeenteraad 
(2017). De gemeenteraad van Goirle heeft nu ‘eer’ om de bestuurlijke verantwoordelijkheid op 
zich te nemen om zich over een mogelijke overschrijding van de oriëntatiewaarde bij maximale 
invulling van het bestemmingsplan te verantwoorden. Om dit te kunnen doen moet er snel 
duidelijkheid komen over de planologische situatie in het gebied. In het kader van een lopende 
beroepszaak van omwonenden Abcovenseweg tegen de recent verleende omgevingsvergunning 
aan Primagaz, heeft de rechtbank Oost-Brabant onlangs besloten om advies te vragen bij de 
stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). Dit advies zal onder andere betrekking hebben 
op de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) waarbij omwonenden al jaren kanttekeningen plaatsen. 
Ten aanzien van deze QRA heeft ook de Raad van State al bedenkingen geuit (o.a. dat 
verkeersdeelnemers ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten in de berekeningen). Ook 
zonder ontwikkeling in het plangebied (geëxploiteerd door Bakertand BV) loopt de gemeente 
Goirle het risico bestuurlijk verantwoordelijk te worden voor het vinden van een oplossing voor 



de bestaande situatie waarbij een BRZO-bedrijf zich in de directe nabijheid van woningen (Hoge 
Wal, Groenewoud en Abcovenseweg) en onderwijsvoorzieningen (Stappegoor) bevindt. 

- De verplaatsing van Primagaz wordt volledig ten laste gebracht van de gebiedsexploitatie 
Bakertand (woningbouw). Het is de vraag of de gemeente Tilburg ook niet een bestuurlijke (en 
morele) verantwoordelijkheid heeft om (buiten de exploitatie Bakertand BV) bij te dragen aan 
een deel van de verplaatsingskosten. De gemeente Tilburg heeft 15 jaar lang geen actie 
ondernomen waardoor kosten ook zijn opgelopen en de onderhandelingspositie van Primagaz is 
verstevigd. 

 
Oplossingsrichtingen 
Tenslotte is binnen het planteam nog van gedachten gewisseld over mogelijke oplossingsrichtingen 
om te komen tot een meer (financieel) haalbaar  plan: 
- Zowel de gemeente Goirle als de gemeente Tilburg zullen ‘water bij de wijn’ moeten doen om tot 

plan te komen waarbij tegemoet wordt gekomen aan de ambities van beide gemeenten. 
Ambities zullen weer in balans moeten worden gebracht: enerzijds de gemeente Tilburg (die via 
Bakertand BV) kosten uit het verleden wil terugverdienen en anderzijds de gemeente(raad) van 
Goirle die haar volledige woonbeleid wenst terug te zien in de programmering. Dat soort 
aanpassingen kosten nu eenmaal geld. Volharding van standpunten, leidt tot een lose-lose 
situatie voor beide gemeenten.   

- Het planteam constateert dat de verkoopprijzen waar Bakertand BV vanuit gaat in haar 
exploitatie, behoudend zijn. De VON-prijzen zijn niet buitensporig hoog en passend bij de 
gemeente Goirle.  

- In raadsvoorstel wordt gesproken over een woningbouwimpuls vanuit het ministerie. Projecten 
met meer > 500 woningen kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage om sneller 
meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens te realiseren. Binnen voorstel 1 zijn 
voor plangebied A en B 665 woningen voorzien. Mogelijk kan het plan Bakertand aangemeld 
worden om zo een deel van de onrendabele top te kunnen financieren en het dorpse groene 
karakter van de nieuwe wijk te kunnen realiseren. 

 
Tot slot 
Met deze notitie wil het planteam een transparant en breed beeld geven van zienswijzen die leven 
onder leden van het planteam (en een deel van hun directe omgeving). Namens het planteam zal Boy 
Wesel gebruik maken van het inspreekrecht om bovenstaande nader toe te lichten. 
 
Namens leden van het planteam Bakertand, 
 
Reinier Jansen  Groote Akkers 
Boy Wesel  Boemerang Boschkens Oost 
Norbert de Vries Sporenring 
Reinout van Oort Abcovenseweg 
Joost Brock  Bakertand 
Jan Hes   Biodiversiteitsteam 
 
 
  
 


