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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De instemming van het college met het voeren van de omgevingsdialoog op basis van het 
bijgevoegde Schetsontwerp de Bakertand. 
 
Inleiding 
Door Bakertand BV is een nieuw ontwerp gemaakt voor de wijk Bakertand. In dit Schetsontwerp De 
Bakertand heeft het amendement, dat door de gemeenteraad in juni 2020 is aangenomen een 
ruimtelijke vertaling gekregen. Het gewijzigde woningbouwprogramma is in het gebied ingepast. 
Bakertand BV wil op basis van dit schetsontwerp de omgevingsdialoog starten.  
 
Informatie 
Het college heeft kennis genomen van het schetsontwerp. Het schetsontwerp is ambtelijk 
beoordeeld op het gebied van wonen, milieu, duurzaamheid, verkeer, water, groen, civiel en 
stedenbouw. Daarbij is gekeken of het door het amendement gewijzigde woningbouwprogramma 
een goede doorvertaling heeft gekregen, waarbij de ambities op andere beleidsterreinen ook 
overeind zijn gebleven. Het schetsontwerp is ambtelijk als geschikt beoordeeld, om in het kader van 
de omgevingsdialoog voorgelegd te worden aan inwoners en belanghebbenden.  Op een aantal 
punten zijn er nog vragen, die door Bakertand BV nog verder moeten worden uitgewerkt, om te 
kunnen beoordelen of het ontwerp voldoende is. Daarbij bestaat met name nog wat zorg over het 
behoud van het gesuggereerde groene karakter en de maatvoering van de openbare ruimte, o.a. ter 
plaatse van de hofjes. Dit kan betekenen dat het schetsontwerp nog wat aangepast zal moeten 
worden. Tezamen met de resultaten van de omgevingsdialoog, zal dat in de volgende fase nog 
verder uitgewerkt worden. Er wordt bewust gekozen om Bakertand BV eerst de omgevingsdialoog 
te laten voeren, zodat de resultaten van deze dialoog nog kunnen worden verwerkt in het ontwerp. 
Dit eventueel aangepast schetsontwerp zal met een dan uitgebreide toelichting op de wijzigingen 
ten opzichte van het koersdocument vervolgens formeel ter besluitvorming aan zowel het college 
als de raad worden voorgelegd. Voor nu hoeft de raad alleen kennis te nemen van dit 
schetsontwerp. 
 
Vervolg  
Nadat de omgevingsdialoog is gevoerd, zal het schetsontwerp ter besluitvorming worden 
voorgelegd aan het college en de gemeenteraad, zoals eerder is aangegeven in de 
raadsinformatiebrief van 5 januari jl.. 
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Communicatie 
Het voorliggende schetsontwerp is besproken met het planteam en in de verschillende workshops 
ook met een vertegenwoordiging van bewoners van de woningen in Boschkens, direct grenzend 
aan de muur en het biodiversiteitsteam. Het schetsontwerp zal door Bakertand BV in het kader van 
de omgevingsdialoog besproken worden met inwoners en belanghebbenden. 
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