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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De toezending van de notitie “Bakertand Primagaz en woningbouwprogramma” door Bakertand BV 
aan uw raad en het standpunt van ons college daarover. 
 
Inleiding 
In de tweede oordeelsvormende vergadering van uw raad op 26 november 2019 over het 
Koersdocument Bacaertlant heeft ons college toegezegd dat binnen een aantal weken een notitie 
zou komen met daarin een nadere uitwerking van het woningbouwprogramma voor de locatie 
Bakertand. Aanleiding hiervoor vormde de eerste oordeelsvormende vergadering over het 
Koersdocument waarin door uw raad vragen zijn gesteld over het voorgestelde 
woningbouwprogramma in het Koersdocument in relatie tot de door uw raad recent vastgestelde 
Woonvisie. 
 
Informatie 
Bakertand BV heeft conform de gemaakte afspraken vorige week de notitie aan ons college 
toegezonden. Gelet op de korte termijn hebben wij nog geen gelegenheid gehad om over deze 
notitie een inhoudelijk standpunt in te kunnen nemen. Wij willen echter de toezegging aan uw raad, 
om binnen 3 weken met een notitie te komen, gestand doen. Daarom hebben wij besloten 
Bakertand BV te vragen de notitie met betrekking tot het woningbouwprogramma rechtstreeks aan u 
toe te sturen door tussenkomst van de griffie. Ons college zal zo spoedig mogelijk in januari een 
standpunt innemen over de ontvangen informatie en dit aan uw raad mee-delen.  
 
Vervolg  
Zoals u kunt lezen, gaat de notitie niet alleen in op het woningbouwprogramma, maar wordt ook 
ingegaan op de situatie Primagaz. Voor Primagaz is het noodzakelijk om op korte termijn een besluit 
te nemen over het Koersdocument en de daarbij behorende bijlagen, waaronder nu ook de hiervoor 
genoemde 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 
--  
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