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Op 1 juli 2021 ontvingen wij vragen van Piet Verheijen van D66 over het verstedelijkingsakkoord 
(SRBT) op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het 
daarbij behorende antwoord: 
  
1. Waarom is het college nog niet ingegaan op de uitnodiging van de gemeente Tilburg met 

betrekking tot het verstedelijkingsakkoord?  
Er is al sprake is van samenwerking tussen Tilburg en Goirle omtrent de woningbouwopgaves  
(bijvoorbeeld project de Bakertand).  
Zoals wij in onze RIB van 8 april 2021 en onze RIB van 25 mei 2021 hebben toegelicht, nemen wij 
deel aan de gesprekken over het verstedelijkingsakkoord SRBT en hebben de intentieverklaring 
hiervan ondertekend. Hiermee zijn wij ingegaan op de uitnodiging van de gemeente Tilburg met 
betrekking tot het verstedelijkingsakkoord. Het werk aan dit verstedelijkingsakkoord gebeurt 
zoveel mogelijk vanuit bestaande structuren en bestaande ambities.  

 

Zoals wij eerder in genoemde informatie hebben toegelicht, zal een zogeheten regionale 
investeringsagenda onderdeel zijn van het verstedelijkingsakkoord. Tot op heden hebben wij nog 
niet gekozen hieraan mee te doen in afwachting van onze omgevingsvisie die naar verwachting in 
de loop van 2021 door uw raad wordt vastgesteld. In de omgevingsvisie geeft uw raad immers 
richting aan de voor Goirle te volgen koers in regionaal verband. 

 
Overigens maken de afspraken tussen Tilburg en Goirle over Bakertand, deel uit van de 
bestaande afspraken en zijn al sinds enkele jaren vastgelegd in het perspectief op wonen en 
woningbouw dat jaarlijks door de regio met de provincie wordt vastgesteld.  
 

2. Erkent het college dat het verstedelijkingsakkoord mogelijkheden biedt tot het verkrijgen van 
additionele financiële middelen voor woningbouw en infrastructuur voor de gemeente Goirle?  
Ons college erkent dat het deelnemen aan de Regionale Investeringsagenda, mogelijkheden kan 
bieden voor additionele financiële middelen voor woningbouw en infrastructuur. Wij hebben 
echter op dit moment nog onvoldoende inzicht in de mogelijkheden die dit biedt en de 
investering die het van de gemeente vraagt om hierover besluiten te nemen. Dit is mede 
afhankelijk van keuzes die in de omgevingsvisie worden gemaakt.  

 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/08-juni/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-08-04-2021-Verstedelijkingsakkoord-Stedelijke-Regio-Breda-Tilburg.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/schriftelijke-vragen/C2-Antwoord-25-05-2021-op-vragen-Pro-Actief-Goirle-D66-Verstedelijkingsakkoord-Breda-Tilburg.pdf
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3. Erkent het college dat een verstedelijkingsakkoord op korte termijn en verdere samenwerking 
op langere termijn zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld een verbetering van de OV-
infrastructuur in Goirle (buslijn)?  
Het is op dit moment niet duidelijk of het deelnemen aan de Regionale Investeringsagenda kan 
leiden tot een verbetering van de OV-infrastructuur (buslijn) in Goirle. Eventuele verbeteringen 
van OV-infrastructuur zijn onderdeel van nieuwe stedelijke ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld 
woningbouw). Het is daarom niet de verwachting dat deelnemen aan de Regionale 
Investeringsagenda op korte termijn zal leiden tot verbetering van de OV-infrastructuur in Goirle. 
Op middellange of lange termijn zullen de mogelijkheden daartoe onderzocht worden.  
______________________________________________________________________________ 


