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Opgemaakt door Ingrid van Breda (griffie) 

Aanwezig 
 

CDA: Ineke Wolswijk, Maxim Vonk 
VVD: Ad van Beurden, Monique van Brederode 
PAG: Hendrik de Jonckheere, Mark van Oosterwijk 
LRG: Cees Pelkmans, Erik Schellekens 
SP: Deborah Eikelenboom en Varno Morseld 
D66: Piet Verheijen, Michael Meijers  
Arbeiderspartij: Arno de Laat 
PvdA: Pernell Criens, Karen Molin 
Collegeleden: Johan Swaans, Marijo Immink, Liselotte Franssen, Piet 
Poos, Mark van Stappershoef 
Ambtelijke ondersteuning: Frans Hendrickx  
Spreekrecht: Boy Wesel namens het planteam 
Griffie: Berry van ‘t Westeinde, Ingrid van Breda 

 
Agendapunt 1. Digitale inlog in de vergadering  
De vergadering wordt opgestart. De voorzitter opent de vergadering en de presentielijst wordt 
doorgenomen.  
 
Agendapunt 2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Agendapunt 3. Raadsvoorstel Bakertand in relatie tot amendement 
Op 18 februari 2020 is het raadsvoorstel ‘koersdocument Bacaertlant’ gewijzigd vastgesteld. Het 
amendement, met aanvullende voorwaarden aan het woningaanbod, is volgens het college niet 
uitvoerbaar. Daarom legt het college dit raadsvoorstel ‘Bakertand in relatie tot amendement’ aan u 
voor. In dit raadsvoorstel wordt bij het woningaanbod uitgegaan van het woningbouwprogramma 
dat Bakertand BV als voorstel 2 heeft gepresenteerd (in notitie ‘Bakertand Primagaz en 
woningbouwprogramma’ van 19 december 2019). Voorstel 2 van Bakertand BV sluit beter aan bij de 
Woonvisie van de Gemeente Goirle. 
  
Technische vragen 
De antwoorden op de vragen van SP van 15 mei heeft u gisteren ontvangen. De antwoorden op de 
vragen van SP van 4 mei zijn sinds vandaag (20 mei) beschikbaar.  
 
Spreekrecht 
De heer Boy Wesel zal namens het planteam gebruik maken van het spreekrecht. Het planteam 
bestaat uit bewoners van het plangebied (Bakertand en Abcovenseweg), omwonenden uit de 
omliggende wijken Hoge Wal, Groote Akkers en Boschkens en een vertegenwoordiger van het 
Biodiversiteitsteam. De brief die het planteam vooraf heeft gestuurd is aan de stukken voor deze 
vergadering toegevoegd.  
 
Vragen aan de inspreker 

D66 Dankt het planteam en de heer Wesel voor hun inbreng.  
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VVD Kunnen de bewoners aan de Abcovenseweg ook akkoord gaan met voorstel 1? Wat 
doet de raad met de informatie van het planteam? Hoe zwaar weegt dat bij de 
besluitvorming?  

LRG Dankt het planteam voor de oplossingsrichtingen en vraagt aan het college om daar 
rekening mee te houden.  

PvdA Vraagt zich af of er in de raad een meerderheid is voor voorstel 2. 

Weth. 
Swaans 

Het college was voorstander van voorstel 1. Optie 2 voldoet ook. Het college komt 
tegemoet aan wensen van de raad, vandaar nu voorstel 2.  

 
 
Bespreking Raadsvoorstel Bakertand in relatie tot amendement.  
 
Thema 1: Betaalbare en goedkope woningen(SP), inclusief invloed van gemeente op betaalbare 
woningen (PAG).  
 
1e termijn 

SP  Goedkoop en betaalbaar bouwen is belangrijk. Ook hecht de SP veel waarde aan 
ecologie. SP heeft voorstellen gedaan voor een open en groene beleving van de wijk 
en betreurt het dat daarop geen reactie van het college is gekomen. SP roept op tot 
creativiteit.   

PAG Vraagt zich af hoeveel zin het nog heeft om een woonvisie op te stellen als we 
betaalbaar wonen toch niet voor elkaar krijgen. Het college beloofde bij de Zuidrand 
om in het vervolg rekening te houden met betaalbaar wonen. PAG vindt het lastig om 
daar nu al van af te wijken.  

LRG Kan zich vinden in voorstel 2 van het college. Voorstel 2 lijkt de best haalbare optie om 
wel te bouwen, om Primagaz te verhuizen en om meer betaalbare woningen te 
realiseren. Het totale aantal woningen dient beperkt te blijven.  

CDA Vraagt zich af waarom een woonvisie is vastgesteld. CDA wil opnieuw naar de 
woonvisie kijken zodat mensen die minder te besteden hebben ook in Goirle terecht 
kunnen en overweegt daartoe een motie vreemd aan de orde van de dag.  

D66 Vraagt wat de waarde van de woonvisie is. D66 denkt na over een motie om opnieuw 
naar de woonvisie te kijken. D66 houdt vast aan een groen en dorps karakter en aan 
uitplaatsing van Primagaz. D66 is voorstander van voorstel 1 en vindt het vreemd dat 
het college nu ineens met voorstel 2 komt. 

Arb. 
partij 

Stelt voor om nog eens goed naar de woonvisie te kijken. Arbeiderspartij gaat voor 
betaalbare woningen en laat zich niet voor de kar van Bakertand BV spannen. 

VVD Vraagt of beide voorstellen haalbaar zijn als we vasthouden aan de prijzen. 

PAG Primagaz verplaatsen is nooit het doel geweest maar een soort bijvangst. Met dit 
voorstel komen we niet tot een goede samenstelling van de wijk. PAG stelt voor om 
terug te gaan naar het oorspronkelijke plan dat is afgesproken met Tilburg: 300 tot 
350 woningen bouwen en Primagaz verplaatsen.   

PvdA Is voorstander van kleinere betaalbare woningen. Vraagt zich af of Bakertand daarvoor 
de meest geschikte plek is en denkt eerder aan inbreiding in het centrum. PvdA wil 
Primagaz op de huidige locatie acuut weghebben.   
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2e termijn  

SP Is geen voorstander van dit voorstel, het zet mensen met een kleine portemonnee 
buiten spel. SP wil bouwen om de woningnood op te lossen en heeft daartoe 
voorstellen gedaan. Met creativiteit is ook met meer woningen een dorps en groen 
karakter te realiseren.     

LRG Kiest voor voorstel 2 vanwege de betaalbare woningen.  

 
Conclusie / samenvatting thema 1 
De SP doet een oproep om 50 % goedkoop en 50% in het duurdere segment te bouwen. Meerdere 
partijen willen snel een gesprek over de woonvisie en verschillen van mening daarover. Er is ook 
verschil van mening over de aantallen woningen. Er is een oproep voor actieve grondpolitiek gedaan. 
CDA en D66 komen eventueel met een motie over de woonvisie.  
 
 
Thema 2 (gemiddelde) prijs uit amendement Woonvisie in relatie tot type woningen (PAG) 
  
1e termijn 

PAG De gemiddelde prijzen zijn volgens Bakertand BV niet mogelijk. Bakertand houdt vast 
aan de type woningen. PAG vraagt aan de raadsleden of zij het verstandiger vinden 
om vast te houden aan de gemiddelde prijzen of aan het type woningen. PAG stelt 
voor om te sturen op de prijs, tot anderhalf keer modaal. Welk type woningen wordt 
gebouwd maakt niet uit.  

VVD De prijzen die gehanteerd worden door PAG zijn niet realistisch. PAG laat los wat we 
aanvankelijk voor type wijk wensten.  

CDA Geeft aan om te willen sturen op wat we wenselijk vinden aan prijscategorieën. Daar  
mag creativiteit zitten. Denk aan levensbestendige woningen in plaats van de 
standaard rijwoning, tweekapper en vrijstaande woningen. Zoek wat wel mogelijk is.  

SP Vindt prijsklasse belangrijker dan woningtype. Doet een beroep op de creativiteit van 
Bakertand BV om op een andere manier te bouwen. Ga niet op de oude manier een 
wijk opzetten. SP wil geen 1000 woningen. Geeft aan dat Laarveld als referentie geen 
goed voorbeeld is.   

LRG Eens met PAG om te kijken naar de prijzen. Maar uit de presentatie van PAS blijkt dan 
dat we richting 1000 of 1200 woningen gaan. LRG vindt het jammer dat we in andere 
ontwikkelde wijken de regie niet in handen hebben gehouden. De geluidswal en 
Primagaz maken de opzet voor deze wijk duur. Met alleen goedkope woningen is het 
plan niet rendabel. Wat zijn de consequenties als we dit allemaal afblazen? 

D66 Sturen op prijs lijkt leuk, maar dan ontstaat er een enorm tekort op de 
grondexploitatie of er komen heel veel woningen. Ruimtelijke planning doet iets met 
een dorp. Meer bouwen is niet de oplossing. De mobiliteit stimuleren is beter. Er is 
een nationaal woningprobleem wat de lokaal niet kunnen oplossen. 

Arb. 
partij 

Eens met PAG, laat de prijs sturend zijn, niet het woningtype. Tilburg kan uit de kosten 
komen met mix van sociale huurwoning en vrije sector woningen.   

VVD Houdt vast aan een dorps karakter en stuurt op type woningen en niet op prijzen. Sluit 
zich aan bij de woorden van D66. VVD wil wat water bij de wijn doen om er financieel 
uit te komen maar is zeker niet van plan om richting de 1000 woningen te gaan.  

PvdA Geeft aan dat de vraag van PAG de noodzaak laat zien om opnieuw naar de woonvisie 
te kijken.  
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PAG Denkt graag mee over de motie waarover het CDA spreekt. De ontwikkeling in de 
Bakertand moet passen bij woonvisie, anders is er geen belang voor Goirle om mee te 
doen.  

Weth. 
Swaans 

Als dit plan strandt, dan blijft Goirle zitten met een bedrijventerrein. Als we het 
bedrijventerrein qua bestemming willen veranderen naar agrarische sector dan 
worden we geconfronteerd met mensen die posities hebben verworven. De 
wethouder vreest planschades. Er ligt een overeenkomt.  

 
2e termijn  

CDA PAG en D66 voelen voor het opnieuw ter discussie stellen van de woonvisie. Het CDA  
gaat een motie voorbereiden.  

VVD Belangrijk dat een plan er komt, maar niet ten koste van alles. VVD gaat voor een 
dorps karakter binnen een haalbaar plan, dat betekent dus prijzen loslaten.  

Arb. 
partij 

Tilburg wil geen risico nemen. Vindt dat de wethouder de raad bang maakt, maar is 
daar niet van onder de indruk.  

SP Vindt het jammer dat we bij de bespreking vasthouden aan thema’s. 

PAG Geeft aan dat we een overeenkomst met Tilburg hebben om 300 tot 350 woningen te 
bouwen en een inspanningsverplichting om Primagaz te verplaatsen. Vindt het een 
brevet van onvermogen dat we in deze positie terecht zijn gekomen. Er ligt inmiddels 
een totaal ander plan voor en de wethouder dreigt dat we het daar niet mee oneens 
mogen zijn. PAG overweegt een motie of amendement. 

D66 Het komt door het amendement van PAG dat we nu zo ver afwijken van de 
oorspronkelijke plannen. 

 
Conclusie / samenvatting thema 2 
Er heersen verschillende meningen. Kijk wel naar de prijzen, maar het plan moet ook haalbaar zijn. 
Nationale woningnood is aan de orde geweest. Er is een wens om te bouwen maar niet in oneindige 
hoeveelheden. De raad moet de regie in handen houden.  
 
 
Thema 3 Parkeernorm (SP) 
 
1e termijn 

SP In een ecologisch wijk past het om gebruik te maken van deelauto’s. De SP kan de 
zorgen van het planteam wegnemen door in te zetten op 300 in plaats van 600 auto’s. 
Minder parkeervoorzieningen betekent meer ruimte voor groen. Het karakter van de 
wijk wordt dan toch dorps en groen.  

 
 
Thema 4 Exit-strategie (PAG)  
 
1e termijn 

PAG Roept op om samen na te denken over een exit strategie en vraagt of het college daar 
al  over nagedacht heeft. Hoe gaan we er in Goirle voor zorgen dat er wel bereikbare 
en sociale woningen komen? 

VVD Bedoelt PAG met de exit strategie het plan helemaal niet door te laten gaan? VVD 
vindt exit een teken van zwakte. Zorg ervoor dat we eruit komen.  
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PAG Antwoord op de VVD is Ja.  

CDA Zet in op wel werkbare oplossing. Kijk bij de initiatieven die er al liggen hoe we die wel 
kunnen realiseren. Exit is geen optie.  

SP  Een exit strategie is niet meer realistisch. We zijn creatief genoeg om een oplossing te 
vinden, ongeacht of het voorstel 1 of 2 wordt. De woonvisie is democratisch besloten. 
SP roept op om die niet al te herzien, dat getuigt van onbehoorlijk bestuur.  

PAG Plaatst een kanttekening bij de wijze waarop het planteam heeft geopereerd. Het 
planteam biedt geen enkele opening om af te wijken en is niet creatief. PAG ziet graag 
voorstellen tegemoet met betrekking tot type wijk en prijs.  

PvdA Vraagt of de SP koste wat kost wil bouwen. Vindt het herzien van de woonvisie geen 
zwalkend beleid. We denken dat we iets hebben afgesproken, maar de 1 sprak over 
woningtype en de ander over prijs. PvdA is niet voor een exit-strategie en wil niet dat 
er 1000 woningen worden gebouwd. 

Arb 
partij.  

Geeft aan dat de woonvisie kan worden herzien, want de input die Leystromen daarin 
heeft geleverd ten aanzien van de wachttijden is toch niet correct. 

LRG Exit is niet aan de orde. Onderdelen uit de woonvisie zijn niet bruikbaar of haalbaar. 
Daar kunnen we naar kijken. 

D66 Is niet voor een exit-strategie want er is woningnood voor alle categorieën. D66 staat 
wel open voor andere ideeën voor betaalbaar bouwen. 

PAG Vindt het jammer dat velen een exit niet zien zitten. Constateert dat Bakertand er 
stevig in zit. Dat leidt iedere keer tot water bij de wijn doen voor Goirle en niet voor 
Bakertand BV. Roept op tot meedenken anders is Goirle een zeer makkelijke partner 
aan de onderhandelingstafel.  

 
2e termijn 

SP Vindt het vanwege de woningnood een gemiste kans om niet in de Bakertand te 
bouwen. SP stelt voor om niet vast te houden aan woontype en is niet bang voor 
verdichting. Een aanpassing van de wachtlijsten in de woonvisie is prima, maar de hele 
visie aanpassen is niet wenselijk. 

LRG Bouwen is duurder geworden, de uitkoop van Primagaz is duurder geworden, de 
grond is duurder geworden. Geen exit, want Primagaz moet daar weg.  

PAG De cijfers van PAS tonen een totale grondexploitatie van € 50 miljoen. Primagaz is 
daarvan slechts 2%. Dat kan er niet toe leiden dat ineens 60% meer woningen nodig 
zijn.  

 
Conclusie thema 4 
Er is niet veel animo voor dit thema.  
 
 
Thema 5 Overige bouwinitiatieven in Goirle - Bouwen naar lokale behoefte (CDA) 
 
1e termijn 

CDA De woonvisie opnieuw bekijken getuigt juist wel van behoorlijk bestuur, want de 
huidige visie werkt niet in de praktijk. CDA wil betaalbare woningen en bouwen naar 
behoefte realiseren met kleine lokale bouwinitiatieven. Er liggen al diverse 
initiatieven, maar die blijven achter op grotere ontwikkelingen. De indieners van 
lokale initiatieven worden al te lang aan het lijntje gehouden. Wat kunnen deze lokale 
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initiatieven bijdragen aan de ontwikkelingen voor starters en senioren? Als we toch in 
Bakertand een ontwikkeling willen, dan opschuiven naar voorstel 2, maar onder de 
voorwaarde dat het college aan de slag gaat met prioriterig van alle initiatieven die er 
liggen. CDA overweegt een motie hiertoe. 
Ter verduidelijking: CDA wil niet de Bakertand vertragen door eerst te prioriteren. CDA 
wil prioritering en tegelijkertijd doorgaan met Bakertand. 

Arb. 
partij 

Akkoord om te richten op de vele lokale initiatieven. Misschien dat Tilburg wel op 
onze manier wil bouwen, zo niet dan onteigening.  

PAG Hoopt op een concrete motie van het CDA. Wil als 1e prioriteit woningen voor mensen 
met  lage inkomens. Dit geeft ons veel meer tijd om tot een juiste oplossing te komen 
voor Bakertand. PAG roept op tot meer tijd, ook voor het planteam. PAG steunt het 
voorstel van CDA om te komen tot her-prioritering.  

VVD Vreest vertraging voor Bakertand met het herzien van de woonvisie en de motie 
prioritering initiatieven. VVD wil een knoop doorhakken over Bakertand. Vraagt 
waarom initiatieven van burgers niet doorgaan, en wat de rol van de gemeente 
daarbij is.  

D66 Vraagt zich af wat Primagaz gaat doen bij een vertraging. Moet Primagaz nog 
investeren in Goirle of in de nieuwe locatie? D66 vindt het ontkoppelen Bakertand en 
de woonvisie  zeer verstandig.  

SP  Vond het voorstel van het CDA aanvankelijk goed, tot de laatste inbreng. Dit is 
doorschuiven van bouwen voor de kleine portemonnee. SP vindt het jammer dat het 
CDA sociale woningbouw in Bakertand niet belangrijk genoeg vindt.  

Weth. 
Swaans 

Primagaz blijft niet afwachten. Als Primagaz de vergunning in orde maakt, dan hebben 
we een extra probleem, dan wordt het koersdocument onderuit gehaald. Voor 
collectief bouwen is een kleine mogelijkheid opgenomen. 

CDA Voorstel 2 is niet ideaal maar biedt oplossingen. Zet in op gelijktijdig meer initiatieven 
voor starters en senioren opstarten. Evt. met de woningimpuls van het rijk.  

 
2e termijn 

PAG Probleem met de impuls van het rijk betreft de bouw van 500 woningen of meer.  

D66 Bestaat de exit strategie van PAG uit het ontkoppelen van Bakertand en de woonvisie? 
Zodat alles van het contingent van Tilburg gaat? 

 
Conclusie / samenvatting thema 5 
Er zijn meerdere geluiden om akkoord te gaan met voorstel 2 en met inzet op lokale initiatieven. Ook 
de woonvisie kwam weer ter sprake. 
 
 
Thema 6: Wat doen we met de inbreng van het planteam (VVD) 
 
1e termijn 

VVD Wat doen we met inbreng planteam? Dat is de vraag.  

PvdA Planteam is er niet voor niets. Houd kwaliteit en rust en ruimte in de gaten. 

CDA De bijdrage van het planteam is waardevol, maar er zijn meerdere belangen. Voor het 
CDA weegt ook de realisatie van de woonvisie en bouwen naar behoefte. CDA zal op 
basis van meerdere belangen een besluit nemen.   
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PAG Wil de inbreng van het planteam serieus nemen, maar wijst ook op de meerdere 
geluiden die uit hun brief klinken. Een overwegend deel van het planteam gaat in op 
de drukte van variant 2 en de implicatie van veiligheid.  

LRG Hecht er aan om ambities te behalen. De woonvisie is belangrijk en daaraan voldoet 
voorstel 2 het meest. 

SP Waardeert het planteam. SP heeft video’s met beelden uit België naar het planteam 
gestuurd maar daar hebben zij helaas niet op gereageerd.  

VVD Is blij dat we het planteam hebben kunnen laten zien dat we ze wel degelijk serieus 
nemen. 

 
Conclusie thema 6 
We houden rekening met de inbreng van het planteam, en daarnaast houden we ook rekening met 
andere belangen en overwegingen.  
 
De inspreker krijgt na de inhoudelijke bespreking kort het woord.  
De heer Wesel: Gebiedsontwikkeling is ingewikkeld. Hij roept namens het planteam op tot 
creativiteit en tot water bij de wijn doen bij de beide gemeenten.  
 
De wethouders krijgen na de inhoudelijke bespreking kort het woord.  
Wethouder Johan Swaans: de vergadering is goed verlopen, daar is waardering voor. De 
besluitvormende vergadering uitstellen is volgens het college mogelijk. Dat geeft de wethouder de 
mogelijkheid door alle opmerkingen heen te lezen en er een raadsinformatie van te maken. Een exit-
strategie is geen optie. De wethouder hoopt dat het plan linksom of rechtsom doorgaat. De 
woonvisie koppelen aan Bakertand was misschien een fout. Het college wil een bijdrage leveren aan 
de invulling van het woningtekort.  
 
Wethouder Liselotte Franssen: complimenten voor de goede vergadering. De woonvisie is in 2019 
vastgesteld. Die is tot stand gekomen met input van veel doelgroepen. De visie is een stip op de 
horizon. De realiteit is weerbarstig. De wethouder roept op om de visie te gebruiken als een kompas 
en te streven naar het hoogst haalbare. Laten we ons nu niet in de vingers snijden door de visie al te 
herzien. Denk goed na over flexibiliteit van de nieuwe visie om toch de stip op de horizon te 
bereiken. Het CDA heeft vragen gesteld over lokale initiatieven. De antwoorden komen op zeer korte 
termijn naar de raad.  
 
Conclusie bij dit agendapunt 
De voorzitter sluit de bespreking van het agendapunt af en concludeert het volgende: 

- Per thema zijn de conclusies en samenvattingen reeds gegeven. 
- Wethouder Swaans heeft een raadsinformatie toegezegd waarin een reactie van het 

college komt op de opmerkingen die vanavond zijn geplaatst.    
- Het CDA zal een motie prioritering lokale initiatieven en een motie herijking woonvisie 

voorbereiden.  
- Het college adviseert het voorstel niet voor de besluitvormende vergadering van 26 mei 

te  agenderen maar daarvoor meer tijd te nemen.  
- De regiegroep komt met een voorstel voor besluitvorming.   

 
Agendapunt 4. Afsluiting.  
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit om 22:30 uur de vergadering. 
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Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 20-5-2020 In een raadsinformatiebrief komt een 
reactie van het college op de 
opmerkingen die tijdens de 
oordeelsvormende vergadering zijn 
geplaatst. 

Wethouder 
Swaans 

Voor besluitvormende 
raad. 

 

2 20-5-2020 Besluitvorming zal niet plaatsvinden 
op 26 mei. De regiegroep komt met 
een voorstel voor besluitvorming. 

Griffie   

 


