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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De brief die wij hebben ontvangen van Bakertand BV naar aanleiding van de geamendeerde 
vaststelling van het stedenbouwkundig plan Bakertand (zie bijlage 1). 
 
Inleiding 
Op 20 april heeft uw raad het Schetsontwerp Bakertand vastgesteld. Daarbij is een amendement 
aangenomen. De raad heeft besloten om Het Schetsontwerp De Bakertand vast te stellen met een 
bufferzone van ca. 30 meter bij de wijk Boschkens, waarbij naast de grensmuur een groenzone van 
minimaal 20 meter wordt gecreëerd. Wij hebben van Bakertand BV een brief ontvangen, waarin 
aangegeven wordt dat het doorvoeren van dit amendement voor Bakertand BV onhaalbaar is. 
Bakertand BV heeft alle werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling stopgezet en vraagt ons 
om spoedig met uw raad in gesprek te gaan over de gevolgen van het amendement.  
 
Realisatie van het plan Bakertand is voor onze gemeente belangrijk om invulling te kunnen geven aan 
onze woningbehoefte. Voorkomen moet worden dat dit plan niet uitgevoerd kan worden en/of de 
uitvoering stagneert. Omdat uit nader dossieronderzoek door AKD Advocaten blijkt dat de 
argumenten op basis waarvan uw raad het amendement heeft aangenomen niet juist zijn, willen wij 
dit onderdeel van uw raadsbesluit in de besluitvormende vergadering van 13 juli opnieuw aan de 
orde stellen. 
 
Informatie 
Het uitvoeren van het amendement resulteert in aanzienlijk minder vierkante meters uitgeefbare 
grond in het project. Er komen hierdoor een groot aantal woningen te vervallen. Dit zorgt voor een 
direct verlies waarmee de ontwikkeling onhaalbaar wordt. Als de uitgeefbare vierkante meters 
moeten worden gecompenseerd om geen verlies te lijden, zal het gehele plan moeten worden 
herzien. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het plan en leidt bovendien tot flinke 
vertraging en meerkosten. Bakertand BV is van mening dat de huidig ingetekende zone langs de 
muur de bewoners voldoende comfort geeft om de belangen van de bewoners te faciliteren. 
Bovendien geeft zij aan dat een aantal argumenten, die uw raad heeft aangedragen bij de 
onderbouwing van het amendement, niet juist zijn. 
 
Vervolg 
Naast deze RIB vragen we de regiegroep om dit onderwerp voor de besluitvormende 
raadsvergadering van 13 juli op de agenda te plaatsen, om verdere vertraging zoveel mogelijk te 
beperken. Een raadsvoorstel hiervoor zal zo spoedig mogelijk worden aangeleverd. Bakertand BV 
heeft in haar brief het voorstel gedaan om het schetsontwerp Bakertand nogmaals op korte termijn 
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aan uw raad op informele wijze ter plaatse toe te lichten en uw raad rond te leiden door het gebied. 
In het kader van de beeldvorming lijkt het ons goed wanneer uw raad op deze uitnodiging in gaat. 
Wij proberen deze rondleiding nog voor 13 juli te organiseren.  
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