
Schriftelijke vragen Bakertand 

Geacht college, 

De SP wil doormiddel van de volgende vragen en opties graag weten wat wel mogelijk is om een plan 

te maken wat voor de raad en Bakertand BV wel mogelijk is. Daarom graag beantwoording door de 

Bakertand BV en de PAS BV. 

1. Is onderstaand voorbeeld van de verdeling van de prijscategorieën acceptabel voor 

Bakertand BV?  En wat is de reactie van PAS BV? 

2. Is het in dit scenario noodzakelijk om extra woningen te bouwen i.v.m. de exploitatiekosten? 

Zo ja, kunt u aangeven hoeveel extra woningen? 

3. En hoeveel woningen zouden er dan in totaal in het gebied A +B komen? 

Het scenario:  

20 % Goedkope woningen [Huur tot 650, euro per maand/   koop tot 190.000, -]  

  

30 % Betaalbare woningen [huur 650, - tot 850, - per maand/ koop tot 245.000 –]  

  

20 % Middel dure woningen [huur 850, - tot 1350, -   per maand/ koop tot 375.000) 

  

30 % Vrije sector woningen.   

 

De aanvullende opties:  

A In de categorie goedkoop en betaalbaar kan een klein percentage bestaan uit kleinere woningen 

zoals Tiny houses, studiowoningen met tuin of balkon en patiowoningen.  

B Loftwoningen, Een loft is een huis dat feitelijk uit één grote ruimte bestaat, veelal zonder 

draagmuren aan de binnenkant, maar wel alle voorzieningen heeft die een normale woning ook 

heeft. En zelf een nieuwe loft laten bouwen van 124 m2 is tegenwoordig al mogelijk voor ongeveer 

190.000 euro. Bron: www.nieuwewonen.nl wat is een loft en waarom zijn ze zo gewild (2018)  

C Stapelbouw tot 6 etages.  

D Kleinschalige projecten binnen het plan Bakertand waarbij bewoners zich conformeren aan 

bepaalde afspraken. Deze afspraken gelden dus niet voor de hele wijk. 

   - Bewoners van Tiny houses willen hun ecologische voetprint tot een minimum beperken. De 

deelauto zou hier een logische keuze zijn. 

   - Een project voor ouderen ‘zorgen voor elkaar en met elkaar ‘. De ouderen wonen zelfstandig maar 

delen gemeenschappelijke voorzieningen.  

     Het gebruik van deelauto’s zou passen in een dergelijk project. 



  -  Een appartementencomplex voor bewoners die heel bewust kiezen om in ecologische wijk te 

wonen en die veel ambitie hebben op het vlak van duurzaamheid. Bewoners maken gebruik van 

enkele deelauto’s.  

E   In tegenstelling tot optie D verlagen we de parkeernorm voor de hele wijk.  

F   Particuliere tuinen dragen bij aan het groene karakter van de wijk. Her en der in de wijk sluiten 

particuliere tuinen aan op het openbaargroen waardoor het groene- en open karakter van de wijk 

wordt versterkt. 

     In een ecologische wijk past het om de erfafscheidingen in te vullen met heggen, planten en 

struiken. 

     Tuinen die grotendeels bestaan uit tegels of grint zorgen dat vogels, vlinders, insecten en egels 

verdwijnen uit de tuin. 

     Ook zorgt verstening van tuinen voor hittestress en meer wateroverlast. Dat is niet wenselijk in 

een ecologische wijk. 

Vragen over de opties:  

1. Deze vraag gaat over optie A. Het type woningen hier genoemd zijn kleiner dan 

eengezinswoningen die doorgaans bedoeld worden met rijwoningen. Welke invloed hebben 

kleinere woningen op de verdichting van de openbare ruimte? 

2.  Is het bouwen van kleinere woningen kostenbesparend? Ziet u mogelijkheden om een 

percentage van deze woningen op te nemen in het totale ontwerp? 

3. Deze vraag gaat over optie B. Een loftwoning is een grote ruimte zonder draagmuren aan de 

binnenkant en daarom kostenbesparend. Ziet u mogelijkheden om een percentage 

loftwoningen op te nemen in het totale ontwerp?  Zo nee, waarom niet? 

4. Deze vraag gaat over optie C. Wat is de invloed op de verdichting van de openbare ruimte als 

we kiezen voor stapelbouw? 

5. Deze vraag gaat over optie D. Ziet u mogelijkheden om enkele kleinschalige projecten in het 

plan op te nemen waarbij bewoners bewust kiezen om samen voorzieningen te delen zoals 

bijvoorbeeld de deelauto? 

6. Deze vraag gaat over optie E. Er wordt nu gekozen voor een parkeernorm van 1,3. Wat als we 

kiezen voor een parkeernorm van 1,0. Kan een lagere parkeernorm het open- en groene 

karakter van de wijk versterken? Hoeveel kosten zou u besparen bij een parkeernorm van 

1,0? 

7. Deze vraag gaat over optie F. Welke mogelijkheden zijn er om dwingende afspraken te 

maken om te voorkomen dat tuinen verstenen? Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. 

erfafscheidingen zodat deze ingevuld worden met beplanting i.p.v. houten schuttingdelen of 

steen? Kunnen deze afspraken vastgelegd worden in het bestemmingsplan of in de huur-of 

koopovereenkomst?   

8. Als u kijkt naar het voorstel inclusief de aanvullende opties, ziet u dan de mogelijkheid om in 

de Bakertand een woonwijk te ontwikkelen met het volgende uitgangspunt: 

Een ecologische woonwijk waar het prettig wonen is met veel groen en ruimte. Met een 

gevarieerd aanbod van woningen ook voor mensen met een laag-of middeninkomen. 

Graag een schriftelijk antwoord van Bakertand BV of PAS BV en indien nodig het college. 

Met vriendelijke groet, Deborah Eikelenboom, Gemeenteraadslid SP 



Dit zijn onze extra vragen: (15 mei) 

1. 1.6 Zodra er meer duidelijk is over de woningbouwimpuls wil de Bakertand BV dit inpassen? 

2. Zo ja kunnen er dan meer goedkope huur en koopwoningen toegevoegd worden? 

3. Een groter aantal woningen zal wel van invloed zijn op het aantal verkeersbewegingen. Ook zal de 

druk op de voorzieningen in de openbare ruimte op het gebied van waterhuishouding, parkeren e.d. 

toenemen. Kan een lagere parkeernorm daarbij helpen? 

4. In de bijlage woningbouwprogramma staat bij huur/koop 35% huur bij voorstel 2 bij 

prijscategorieën staat dan 20% sociale huur en 10 middel dure huur 10% in totaal 30%, waar is de 

overgebleven 5% van de 35% huur? 

5. Is het mogelijk om de 5% voor goedkope koopwoningen te verhogen en wat kan maximaal? 

6. In de bijlage woningbouwprogramma worden bij prijscategorieën woningen tot 185.000 euro, 

wordt alleen gebouwd in het maximum daarvan of ook nog goedkopere woningen? 

7. Zo ja, geldt dat ook voor de sociale huurwoningen tot 720 euro? 

 

 


